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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 

 
 



VOORWOORD: 

                Van de voorzitter 
 

  
ngevraagd en onverwachts kregen we tekeningen die betrekking 
hebben op de renovatie van het Trefpunt. Ik dacht u nader te      

        kunnen informeren, maar helaas de tekeningen waren te vaag 
prematuur en wederom is verteld, dat de werkzaamheden waarschijnlijk eind 
volgende jaar een aanvang nemen. Onvervaard zoeken wij verder naar een locatie 
voor de periode, die ontstaat tijdens de werkzaamheden. 
Na een gehouden bestuursvergadering hebben we besloten de septemberbeurs niet  
te herhalen volgend jaar. De opkomst bleef achter en 4 beurzen per jaar was wat 
veel. Toch goed dat het geprobeerd is. 
Een goede verzamelaar laat zijn tanden zien, de postzegeltanden bedoel ik. Een 
term uit het verleden waarmee in Franco aandacht werd gevraagd voor de 
verschillende tandingen. Mijn indruk is dat de tandingen niet veel meer worden 
verzameld. Zijn er  
nog verzamelaars die de tandingmeter gebruiken en het verschil weten tussen lijn- 
en kamtanding? Als vereniging schieten wij misschien tekort bij het aanbieden van 
kennis op dit gebied. Bij deze bied ik mezelf aan u te helpen als u zich wil verdiepen 
in de verschillende tandingen. Tandingen zoeken is een hobby in de hobby. 
En hoe zit het met watermerken. Een geheimzinnig gedoe in het zegeltje en hoe 
maak je het zichtbaar?  Ook deze vragen beantwoorden we graag. 
Wat vroeg maar dit nummer is ook het laatste nummer van Franco van 2022 en dus 
wens ik u allen een fijn Kerstfeest en een  gezond en gelukkig nieuwjaar met veel 
postzegelpleizier.  

                                                            Cor Brons 
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about:blank


U ziet iets in de veiling wat u wel wil kopen 
en u kunt u niet naar de veiling komen! 

Geef dan uw bieding(en) via de biedlijst op pagina10 
voor 16 november 2022 

door per mail aan: 
w.veggel1@upcmail.nl  

Vermeld wel uw naam – adres – en lidmaatschapnummer  

 

Bijeenkomsten 2022  
 

 

18 november Verenigingsavond met veiling 

19 november Postzegel en muntenbeurs 

16 december Verenigingsavond 
  

Bijeenkomsten 2023  
 

 

20 januari Verenigingsavond met veiling 

21 januari Postzegel en muntenbeurs 

17 februari Verenigingsavond 

17 maart Verenigingsavond met veiling 

18 maart Postzegel en muntenbeurs 

21 april Verenigingsavond 

19 mei Verenigingsavond met veiling 

18 augustus  Verenigingsavond 

15 september Verenigingsavond met veiling 

20 oktober Verenigingsavond 

17 november Verenigingsavond met veiling 

18 november Postzegel en muntenbeurs 

15 december Verenigingsavond 
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    Veiling 18 november 2022     

  x gebruikt    

  xx ongebruikt (met plakker(rest))    

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

          

1 x Engeland SG 2883a strip van 3 £       2,75 1,00 

2 x Engeland SG 2870/2875 £       5,25 1,75 

3 x Engeland SG 2094a/2097a 2x strip van 3 £       7,25 2,00 

4 x Engeland SG MS3747 £       8,00 2,50 

5 x Engeland SG 3948a/3953a 2x strip van 5 £     10,00 3,00 

6 x Liechtenstein M. nr. 398 35,00 3,50 

7 xxx Liechtenstein M. nr. 152/155 26,00 2,50 

8 x Liechtenstein M. nr. 1892/94, 1898/01, 1909/11 31,50  3,50 

9 x Liechtenstein M. nr. 1525/27, 1886/87, 1895/96 31,00 3,50 

10 x Nederland nr. 2421/2432  10,00 1,50 

11 fdc Nederland E 536 (nr. 2421/2432) 11,00 1,50 

12 xxx België Michel blok 6  80,00 16,00 

13 xx  België Michel blok 5 120,00 10,00 

14 xxx België Michel blok 17 15,00 3,00 

15 xxx België Michel blok 9a/9b  34,00 4,00 

16 xxx België Michel blok 11 20,00 4,00 

17 xxx België insteekboekje postfris 115,00 8,00 

18 x Nederland insteekkaart modern gebruikt   1,00 

19 xxx België M. nr. 2909/2928 20,00 4,00 

20 xxx België M. nr. 2994/3013 24,00 5,00 

21 x Nederland EersteDagBladen 2002-2005 in album 305,00 7,00 

22   Nederland catalogus 2016    5,00 

23 x Nederland V886/888  60,00 6,00 

24   Nederland 33 postzegelboekjes (tussen 16/40) 118,50 5,00 

25 xxx Suriname 16 postzegelboekjes 65,00 2,50 

26 xxx Danzig blok 1 Mi.nr. 270 16,00 2,00 

27 xxx Duitse Rijk blok 4 Mi.nr. 621 32,00 3,00 

28 x Duitse Rijk blok 7 Mi.nr. 646 16,00 2,00 

29 xxx Nederland 4 jaarsets 8,50 3,75 

30 fdc Duitsland blok 3 (1964) op fdc 100,00 10,00 

31 xxx Nederland rolzegels nr. 1238/1251A 120,00 10,00 

32 x Frankrijk collectie in Schaubel album 1945/1981   5,00 

33 xxx Album Jaar van het Kind 1979 met fdc's en xxx series   5,00 

34 xxx Fr. Koloniën, Reunion Mi.nr. 166 30,00 2,50 
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    Veiling 18 november 2022     

  x gebruikt    

  xx ongebruikt (met plakker(rest))    

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

35 xxx België Mi.nr. 928x/928a 106,00 9,50 

36 xxx San Marino Mi.nr. 350  18,00 2,00 

37   Nederland E27 (onbeschreven, plakresten/getint) 225,00 9,50 

38 x Insteekboek Bundespost    1,00 

39 x Insteekboek Duitsland Sovjet Zone    1,00 

40 xxx Vier generaties in postzegels 2003 (nominaal €8,19)   5,00 

41 x Zwitserland Postzegeltentoonstelling 1996 met blok 27   3,50 

    Basler Taube (zowel x als xxx) in speciaal boekje     

42 xxx Nederland Poststaking 1983    5,00 

43 xxx Nederland insteekboek Beatrix rolzegels jaren '80/'90 in     

    
strippen (zowel x als xxx) en boekjes (ook hoge 
waardes)   7,50 

44 xxx Nederland insteekboek w.o. veel veldelen, E49 (10x),     

    blokken en meer (guldentijdperk…)   7,50 

45 xxx Nederland Dienst nr. D61/D63 8,50 2,00 

46 fdc Nederland nr. 1237/1252 op 16 enveloppen "Zaanstad"   5,00 

47 fdc Nederland nr. 1238a/1251a op 8 enveloppen "Zaanstad"   2,00 

48 fdc Nederland nr. 1488/1501 op 12 enveloppen "Zaanstad"   4,00 

49 fdc Nederland nr. 1488a/1479a zonder 1492a "Zaanstad"   1,50 

50 fdc Nederland nr. 1581/1582 op enveloppen "Zaanstad"   3,00 

51 fdc Nieuw-Zeeland `The Hobbit` 2 enveloppen 2013   5,00 

52 xxx Nieuw-Zeeland coastlines 2013 + velletje   2,00 

53 fdc Nieuw-Zeeland 150 years of stamps 2013   1,50 

54 fdc Nieuw-Zeeland Canpex 2000   1,00 

55 xxx China 16th Asian Games in speciale map 2010   2,50 

56   Fil-I-Safe insteekboek 16blz/32 kantjes    2,00 

57    DAVO LX Nederland velletjes V1-V48 ledig met cassette   5,00 

58 xxx Nederland DAVO album verzameling 1990 - 2001     

    veelal dubbel verzameld inclusief langlopend + cassette   12,50 

59 xxx Nederland DAVO 1995 - 2001 leuk gevuld incl. velletjes     

    (bladen lopen tot 2005)    7,50 

60   DAVO LX Nederland velletjes V9-V114 (2012) incl.      

    cassette (nog enige velletjes aanwezig    5,00 

61   DAVO LX Nederland 2005 - 2009 ledig met cassette   7,50 

62 xxx Nederland 64-bladig insteekboek "guldenmateriaal"   5,00 

63 x Insteekkaart motief vliegtuig   1,00 
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    Veiling 18 november 2022     

  x gebruikt    

  xx ongebruikt (met plakker(rest))    

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

64   Importa PS Populair fdc album ledig   1,00 

65 xxx Engeland insteekboek w.o. veel postfris   12,50 

66 xxx Insteekboek diversen w.o. veel postfris/blokken van 4   5,00 

67 xxx Oostenrijk verzameling in DAVO LX 1985 - 1992  270,00 17,50 

68 x Nederland insteekboek diverse, wo.herdenkingsvelletjes   2,00 

69 x Nederland nr. 47 (2½ Gld. Rood en blauw) 175,00 25,00 

70 x Nederland nr. 49 Kroningsgulden 150,00 17,50 

71 x Nederland nr. 104/105 Opruimingsuitgifte 1920 225,00 42,00 

72 xx Nederland nr. 136/138 Tentoonstellingszegels 1924 160,00 28,00 

73 xxx Grenada insteekboekje w.o. vele motieven   2,50 

74 xxx Gezamenlijke uitgifte met Aruba en Ned. Antillen      

    25 jaar Koningin Beatrix (3 velletjes) 34,50 6,00 

75 x Stockboek wereld 32 blz. goed gevuld   1,00 

76 x Stockboek Commenwealth 32 blz. goed gevuld   1,00 

77 x Stockboek Nederland + wereld + vliegtuigen 32 blz.   1,00 

78 x Klemband klassieke zegels Europa   3,00 

79 x Klemband klassieke zegels buiten Europa   3,00 

80 x Doos met gelopen rondzendboekjes   3,00 

81   Bundel fdc's diverse landen   1,00 

82 x Duitsland Mi.nr. 120 120,00 20,00 

83 x Duitsland Mi.nr. 142 55,00 7,50 

84 x Duitsland Mi.nr. 315/319 37,50 5,00 

85 cat Opbrengst voor vereniging     

    Michel 2018 band 2 (o.a. Frankrijk/Spanje/Portugal)   1,00 

86 xxx Nederland frankeergeldig Nominaal 75 x tarief 1 72,00 54,00 

87 x Nederland verzameling portzegels op albumbladen    10,00 

88 xxx Nederland DAVO LX met blokken 1965/1992 tevens     

    wat "back of the book" luchtpost en dienstzegels   12,50 

89 x Insteekboek Cuba, leuk gevuld   2,00 

90 x Insteekboek USA, 64 blz. goed gevuld   5,00 

91 x Insteekboek Frankrijk, 64 blz. goed gevuld   5,00 

92 x Insteekboek Zwitserland, 32 blz. goed gevuld   3,00 

93 x Insteekboek Nieuw-Zeeland, 40 blz. leuk gevuld    3,50 

94 x Insteekboek Australië, 64 blz. leuk gevuld   5,00 

95 x Insteekboek Scandinavië, 64 blz. goed gevuld   5,00 

96 x Insteekboek Duitsland , 64 blz. goed gevuld   5,00 
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    Veiling 18 november 2022     

  x gebruikt    

  xx ongebruikt (met plakker(rest))    

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

97 x Insteekboek Spanje, 64 blz. leuk gevuld   5,00 

98 x Ierland 2 rondzendboekjes w.o. veel xxx   2,50 

99 xxx Rusland 2 rondzendboekjes    2,50 

100 x "Frites" doos   1,00 
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GESCHIEDENIS VAN HET POSTZEGELVERZAMELEN (31) 

Philatelie in plaats van Timbrolog 

 
We hebben in deze reeks nu zo langzamerhand de belangrijkste 
handelaren van het eerst uur beschreven en genoemd. 
Verzamelaars nog niet zo veel omdat verzamelaars die een 
belangrijke filatelistische bijdrage geleverd hebben, dat natuurlijk 
pas konden doen nadat ze een behoorlijke verzameling en 

vergelijkingsmateriaal hadden. En daar heb je nu eenmaal eerst handelaren voor 
nodig. Toch ging dat nog niet altijd even gemakkelijk en enthousiast. Midden 
zestiger jaren van de 19e eeuw verschijnt er weliswaar langzamerhand meer 
specialistische literatuur als gevolg van studies en onderzoeken van 
verzamelaars. Deze publicaties vergroten de kennis en geven steeds meer 
verdieping. 

Zo werd De ‘Post Office Mauritius’ ontdekt 
en  door Herpin beschreven. 
 
 
 

In ‘Le Timbrophile’verschijnt een uitgebreide studie (van dr. 
Legrand) over verschillende voorkomende watermerken. Iets 

waar eerder geen onderscheid in 
gemaakt werd. 
 

In 1865 wordt in Frankrijk de ‘Société Philatelique’ 
opgericht met als doel het samenstellen van een 
goede catalogus van alle tot dan toe verschenen 
postzegels en essays. De oprichting vindt in januari 
1865 plaats in het huis van de heer Bécourt te Parijs, 
alwaar dit gebeurd is tijdens een bijeenkomst van de 
voornaamste Parijse verzamelaars. Over de naam 
van de vereniging wordt opgemerkt dat de heer 

Herpin heeft voorgesteld om voortaan het woord philatélie in plaats van timbrologi 
te gebruiken. Het is afgeleid van het Grieks en betekent; vriend van het frankeren. 
Algemeen wordt het postzegelverzamelen of timbrologi door de oprichters gezien 
als een nog grotendeel onontgonnen wetenschap volop uitdagingen. 
In het septembernummer van ‘Le Timbrophile’ biedt dr Magnus (= dr. Legrand) 
zijn verontschuldigingen aan dat de secretaris van de ‘Société Philatelique’ de 
reglementen nog niet heeft gepubliceerd. Hij schrijft dat de oorzaak daarvan ligt in 
het feit dat er te weinig leden aanwezig waren op de augustus- en 
septemberbijeenkomsten. Kort daarna hoort of leest men niets meer over deze 
club die wegens gebrek aan belangstelling ten onder moet zijn gegaan. 
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GESCHIEDENIS VAN HET POSTZEGELVERZAMELEN (32) 

Verzamelaarsverenigingen  
 

Zoals we in de vorige aflevering zagen viel het niet mee om een vereniging van 
postzegelverzamelaars op te zetten. Toch blijft de behoefte aan een samengaan 
met de mogelijkheid van het onderling uitwisselen van gedachten en ervaringen 
en uiteraard het ruilen van zegels,  bestaan. 
In 1868 wordt aan de andere kant van de oceaan in New York een poging 
gedaan die wel succesvol uitpakt.  In maart 1868 wordt daar de ‘New York 
Philatelic Society’ opgericht Deze vereniging geeft van het begin af aan het 
maandblad ‘The American Journal of Philately’ uit. 

 

In 1869 wordt in Duitsland te Heidelberg de 
“Süddeutscher Philatelisten Verein’ opgericht, ook met 
een eigen blad genaamd ‘Bazar für Briefmarken-
Sammler’ Dit blad heeft niet langer dan een jaar 
bestaan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In Engeland wordt 
op 10 april 1869 de ‘Philatelic Society’ te Londen opgericht. Deze 

vereniging bestaat nog steeds, inmiddels met de toevoeging ‘Royal’ en mag 
beschouwd worden als een actieve en vooraanstaande vereniging in de wereld 
van de filatelie. Verslagen van deze vereniging zijn vaak interessant om te lezen; 
In de bijeenkomst op 13 november 1869 van de Philatelic Society had Pemberton 
een brief bij zich verzonden van Parijs naar Birmingham, gefrankeerd met een 
paartje 80c 1863 uitgifte tête laurée ongetand. De zgn uitgifte Rotschildt. Philbrick 
liet een brief van Berger-Levrault zien met een 10ct S. 
Louis (beren) gestempeld 18 december 1845, terwijl 
de sectretaris (W. Dudley Atlee) een brief toonde 
verzonden van New York naar Londen  met een 3 
cents United States City Despatch Post. 
 
Dergelijke zeldzame stukken, waarvan de waarde nu 
aanzienlijk is, droeg men destijds gewoon zo bij zich 
om even aan elkaar te laten zien. 
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GESCHIEDENIS VAN HET POSTZEGELVERZAMELEN (33) 

Een diefstal in 1865  
 

 In The Stamp Collector’s Magazine 1865 op 
blz 28 komen we het volgende bericht tegen; 
Op 4 februari 1865 verschijnt voor de 
rechtbank te Liverpool, Alexander Dodd, in de 
leeftijd van 15 jaar. Hij wordt beschuldigd van 
het stelen van postzegels ter waarde van 500 
pond uit de winkel van Young and Stockall, in 
die tijd een van Engeland’s belangrijkste 
postzegelhandelaren. 
 
Een der firmanten, mr. Young, als getuige 

opgeroepen, verklaarde een boek met postzegels ter waarde van ongeveer 500 
pond te missen. Het laatst zag hij dit boek op een lessenaar op korte afstand van 
de toonbank. De verdachte kwam wel eens in zijn zaak om postzegels te kopen, 
maar besteedde nooit meer dan een cent of dertig. 
 

Detective Laycock verklaarde Alexander Dodd te hebben aangehouden en 
gefouilleerd te hebben, waarna ’twee boeken’ vol met postzegels uit zijn zakken 
te voorschijn kwamen alsmede een sleutel. In zijn huis werden nog veel meer 
postzegels aangetroffen waarbij zegels die Young ook als de zijne herkende maar 
nog niet eerder gemist had. De verdachte bekende de diefstal en verklaarde het 
gestolen boek, na het te hebben ontdaan van de postzegels, te hebben 
weggegooid in de botanische tuin. 
 

Een gentleman optredend namens de verdachte deelt mede de familie Dodd 
reeds twintig jaar te kennen als respectabele mensen en de jongen van zijn 
geboorte af. De jongen is in dienst bij een Griekse koopman, waar hij zeer wordt 
gewaardeerd en waar hij in dienst kan blijven. 
 

Mr. Young zegt vervolgens geen behoefte te hebben aan verdere vervolging van 
de jongen. Al zijn eigendommen heeft hij terug en hij is van mening dat de 
beklaagde geen flauw begrip had van de waarde van hetgeen hij had gestolen. 
Hij kon er wel een postzegelwinkel mee beginnen. Hij heeft toegegeven aan een 
plotselinge opwelling, mogelijk in de hand gewerkt door het feit dat het kostbare 
boek misschien wel wat nonchalant voor het grijpen heeft gelegen. 
 

De rechter vindt het tenslotte wel een moeilijk geval, maar de verdachte heeft 
gestolen, hij kan hem niet zomaar laten gaan. De verdachte, die gedurende de 
rechtzitting bitter huilde, werd veroordeel tot een maand hard labour 
(dwangarbeid). 

 
Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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                                      BIEDLIJST VEILING NOVEMBER 
2022     

Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod 

1   27   55   81   

2   28   56   82   

3   29   57   83   

4   32   58   84   

5   33   59   85   

6   34   60   86   

7   35   61   87   

8   36   62   88   

9   37   63   89   

10   38   64   90   

11   39   65   91   

12   40   66   92   

13   41   67   93   

14   42   68   94   

15   43   69   95   

16   44   70   96   

17   45   71   97   

18   46   72   98   

19   47   73   99   

20   48   74   100   

21   49   75       

22   50   76       

23   51   77       

24   52   78       

25   53   79       

26   54   80       

Naam:               

Adres:               

Postcode:             

Plaats:               

Telefoon:             

                              Inzenden voor 16 november 2021   

                                 Email:  w.veggel1@gmail.com    

           Post: W. Veggel – Botter 119 – 2991 PE Barendrecht 
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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 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNxNHA_rviAhXMYlAKHYIdAlIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.justcollecting.com%2Fmiscellania%2Fimperial-postage-stamp-album-volume-ii-auction&psig=AOvVaw1xGiE6M1_wsgnhJo7ZW98y&ust=1559056004324494&psig=AOvVaw1xGiE6M1_wsgnhJo7ZW98y&ust=1559056004324494


 
 
 
 
 

           

                                    

                                   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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