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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 

 
 



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 10 maart 2023 

 

door per mail aan: w.veggel1@upcmail.nl  
Vermeld wel uw naam – adres – en lidmaatschapnummer  

VOORWOORD: 
 

Van de voorzitter 
  

Oproep. Met dit woord moet ik helaas beginnen. Waarom:  

we hebben  nog geen  plaatsvervangers gevonden voor de fam. 
Kooiman. Zij, de familie Kooiman,  hebben besloten in mei  met de 
werkzaamheden te stoppen. Dit betekent dat er  18 augustus a.s. 
geen stoelen en tafels worden klaar gezet en opgeruimd. Verder is 
de kantine gesloten en kan er geen koffie en frisdranken e.d. 
worden verstrekt.  
Dit moeten we niet laten gebeuren, maar dan moeten we wel 
opvolgers hebben. Daarom een dringend beroep op U allen om  
dit op te lossen. U kunt bij het dagelijks bestuur alle informatie 
krijgen over de vervulling van deze taken.  
            

help ons uit de brand. 
 

De jaarvergadering vindt plaats op 19 mei a.s. Op de vergadering 
kunt u het reilen zeilen van de vereniging vernemen en Uw ideeën 
en vragen aan de vergadering voorleggen. Wat geldt voor alle 
verenigingen geldt ook voor ons, het is van groot belang dat zoveel 
mogelijk leden aanwezig zijn op deze jaarvergadering. Ik beloof U 
dat het niet langer zal duren dan strikt noodzakelijk is. De 
uitnodiging krijgt U met de stukken in het volgende nummer van 
Franco. Ik wens U veel postzegelpleizier.   
                                        

                                                  Cor Brons 
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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 – 34 56 49 39 

Bijeenkomsten 2023  
 

 

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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   TE KOOP GEVRAAGD 



  Veiling  17 maart 2023    

  x = gebruikt      xx = ongebruikt (plakker(rest)  xxx = postfris   
NR.   omschrijving cat.w inzet 

          

1 x Nederland nr. 136/138 160,00 16,00 

2 x Nederland nr. 104 (rechtsboven scheurtje) 100,00 2,50 

3 xxx Nederland verzameling in KABE album 1967-1986 compleet     

    inclusief de Amphilex '67 velletjes   15,00 

4   
De vervalsingen van Nederland & O.G. van P.F.A. van de 
Loo     

    deel I & 2 in klembandjes (als nieuw)   12,50 

5 x Nederland nr. 371/373 (enige bruine tandjes) 115,00 8,00 

6 fdc Nederland E454-E471 (12 stuks, provinciezegels compleet) 36,00 2,50 

7 env Nederland bundeltje bijzondere uitgiften   2,50 

8 env Nederland bundeltje uitgiften Koningshuis   1,50 

9 xxx Nederland V2065/V2076 provincievelletjes + V2065-2076     

    in box met beschrijving, nominaal € 60,84 130,00 35,00 

10 xxx 
USA "The 20th UPU congress stamps & stationary 
collection"     

    1989 compleet in boekwerk (nominaal $ 11,20)   6,50 

11 xxx USA speciale uitgave "Wildlife America" (nominaal $ 11,00)   6,50 

12 xxx USA jaarboek 1993 compleet (nominaal $ 20,65)   12,00 

13 xxx USA jaarboek 1994 compleet (nominaal $ 28,36)   16,00 

14 x Nederland nr. 2434 Rembrandt 2006 6,50 1,50 

15 x Nederland nr. 18 (2½ ct, violet) 100,00 10,00 

16 x Nederland nr. 3565L (blokje Nederland/Luxemburg) 2017 10,00 2,50 

17 xxx Nederland Fabeltjeskrant Premium velletje PostNL 2018   2,00 

18 xxx Nederland Koningshuis Premium velletje PostNL 2019   2,00 

19 xxx Nederland Dienst D44/D58 in speciaal mapje 17,00 1,50 

20 fdc Nederland Kindervellen op grote enveloppen, onbeschreven     

    nr. 899, 917, 937, 983, 1001, 1024   10,00 

21 x Nederland rommelig insteekboek w.o. recenter materiaal   2,00 

22 x Nederland 2 insteekboeken gevarieerd    2,50 

23 xxx Nederland collectie geïllustreerd verzamelen 1991/2000     

    verregaand compleet in band   2,50 

24 x Nederland restant verzameling w.o. nr. 1/3 met her en der     

    wat betere zegels in Importa-album   10,00 

25 xx Nederland nr. 265/266, 283/286, 289/292 85,00 8,50 

26 x Nederland kaart met fiscaalzegels   2,00 

27 x Nederland velletje persoonlijke zegels 2015   1,50 

28 xx Oostenrijk Mnr. 433/441 Landeshauptstädte 1923 135,00 7,50 

29 x Doos   1,00 

30 x Roemenië insteekboek w.o. veel motief   2,50 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

31 x Panama/Paraguay insteekboek veel motiefzegels   3,50 

32 x Fujeira/Rep. De Guinée/Rep. de Haïti in insteekboek, w.o.      

    gouden/zilveren postzegels en veel ongetand materiaal   10,00 

33 x Golfstaten insteekboek met veel motiefzegels   2,50 

34 x Hongarije insteekboek veel motief   2,50 

35 x Golfstaten insteekboek met veel motiefzegels   2,50 

36 fdc Nederland E2 Kerken 1950 geadresseerd/gesloten klep     

    diverse bemerkingen, desalniettemin leuk exemplaar 750,00 50,00 

37 fdc Nederland E5 kastelen 1951 getypt adres/open klep 375,00 35,00 

    enige kleine bemerkingen, net exemplaar     

38   Ledig 32/64 insteekboek met koperen hoeken    7,50 

39   3 ledige insteekboeken 16/32 prima voor een 2e ronde   3,00 

40 xxx Insteekboek Vaticaan 105,25 4,00 

41 x Insteekboek Suriname w.o. xxx   4,00 

42   DAVO album Frankrijk I 1849/1950   7,50 

43 xxx Duitsland Michel blok 2 25,00 2,50 

44 xxx Ned. Antillen 1149/58,1308/13,1341/46,1347/50,1363/68 111,50 10,00 

45 x Filipijnen 1300 zegels   5,00 

46 x Duitsland zak zegels   5,00 

47   Ledig insteekboek   2,00 

48 x Doos   1,00 

49 xxx Nederland insteekboek nominaal € 212,37 in euro-zegels   80,00 

50 xxx Nederland roltanding R98/R101 (voorzien van nieuwe gom) 50,00 10,00 

51 xxx Nederland blauwdruk nr. 19 (2022) 5,00 1,00 

52 xxx Nederland vellen kerstzegels 2010-2021 op insteekkaart     

    12 x 20 tarief kerst, nominaal € 218,40 436,00 90,00 

53 xxx Nederland Dienstzegels VD59/64 (complete velletjes) 135,37 12,50 

54 xxx Nederland Rembrandt set    5,00 

55 xxx Insteekboekje motief Albert Schweitzer   2,00 

    Kavel 56/57 opbrengst voor vereniging!     

56 xxx Nederland kerstzegels op insteekkaarten   1,00 

57 xxx Insteekboekje Nederland nominaal w.o. zonder gom   20,00 

58 xxx Nederland map met automaatboekjes 57,00 2,50 

59 xxx Map motief Van Gogh w.o. fdc's en een groot blok   2,00 

60 xx  Zwitserland Blok 9 (1943) 110,00 10,00 

61 xx Zwitserland Blok 13 (1948) 90,00 9,00 

62 xx Zwitserland Blok 15 (1955) 100,00 10,00 

63 xxx Spanje €-zegels in zakje nominaal € 49,02   5,00 

64 x Doosje Nederland met 1000den zegels w.o. veel postfris   2,50 

65   Ned./Ned. Indië diverse briefkaarten en postbladen    5,00 
 

 
4 



 

NR.   omschrijving cat.w inzet 

66   Nederland 10 gelopen briefkaarten met langstempels   2,50 

67   16 gelopen briefkaarten w.o. Zwitserland, Zweden   2,50 

68   11 gelopen briefkaarten Duitsland   2,50 

69   10 gelopen briefkaarten Engeland   2,50 

70 x Pure Malt Scotch Whisky (met Duitse zegels)   1,00 

71 x Insteekboek wereld   1,00 

72 xxx British Commonwealth insteekkaart   1,00 

73 xxx Malta insteekkaart   1,00 

    Kavel 74/80 opbrengst voor vereniging!     

74 xxx Insteekboek Isle of Man meest postfris, flinke cat.waarde!   5,00 

75 x  3 rondzendboekjes Noorwegen/IJsland    3,00 

76 fdc DAVO album met fdc's    3,00 

77 x Nederland port/dienst op albumbladen   1,00 

78 x Nederland verzameling in DAVO album   3,00 

79 x Nederland verzameling in DAVO album   5,00 

80 xxx Guernsey/Jersey verzameling in 2 DAVO de Luxe albums    20,00 

81 x Rusland Mnr. 494/498 100,00 10,00 

82 x Rusland Mnr. 462/466Z 80,00 8,00 

83 x Rusland Mnr. 453/455 50,00 5,00 

84 xx Frankrijk Mnr. 589/593 110,00 10,00 

85 xx Frankrijk Mnr. 782 52,00 5,00 

86 xxx Nederland nr. 327/331 32,50 4,50 

87 xx Nederland insteekkaartje Portzegels wo. P29/30, 61/68 49,00 3,75 

88 xx Nederland Portzegels P31/42  107,50 12,50 

89 xx Nederland Portzegels P44/60 (excl. 47, 59) 29,80 3,00 

90 x Insteekboek wereld   1,00 

91 x Insteekboek wereld   1,00 

92  x Insteekboek w.o. Scandinavië, Ierland en meer   1,00 

93 x Insteekboek DDR waarbij postfris   1,00 

94 x Insteekboek wereld   1,00 

95 x 2 insteekboekjes wereld, veel motief   1,00 

96 x Sigarenkistje poststukken, velletjes en meer   1,00 

97 x Motief Sport op albumbladen   1,00 

98 x Motief schilderijen op albumbladen   1,00 

99 x Insteekboek Duitsland w.o. postfris   1,00 

100 x Insteekboek wereld   1,00 

101 x Insteekboek wereld    1,00 

102 xxx Nederland V1571/1572B Kamtanding 14:13½  25,00 10,00 

103 xxx Nederland V1720B (fosforescerend papier) 150,00 50,00 
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                                    BIEDLIJST VEILING 20 MAART 2023     
Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod 

1   29   57   84   

2   30   58   85   

3   31   59   86   

4   32   60   87   

5   33   61   88   

6   34   62   89   

7   35   63   90   

8   36   64   91   

9   37   65   92   

10   38   66   93   

11   39   67   94   

12   40   68   95   

13   41   69   96   

14   42   70   97   

15   43   71   98   

16   44   72   99   

17   45   73   100   

18   46   74   101   

19   47   75   102   

20   48   76   103   

21   49   77       

22   50   78       

23   51   79       

24   52   80       

25   53   81       

26   54   82       

27   55   83       

28   56   84       

Naam:               

Adres:               

Postcode:               

Plaats:               

Telefoon:               

                                   Inzenden voor 10 maart 2023    

                                 Email:  w.veggel1@upcmail.com    

           Post: W. Veggel – Botter 119 – 2991 PE Barendrecht   
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 36,  

de Hollandse koeiengekte. 

Tot nu toe werd in deze rubriek de geschiedenis van het 

postzegelverzamelen min of meer chronologisch 

beschreven, veelal aan de hand van de artikelreeks van 

Kouwenberg uit de 80er jaren van de vorige eeuw. Daar 

ga ik zeker mee verder, maar er zijn tevens zoveel leuke 

geschiedenisfeiten van veel jongere datum te beschrijven 

dat ik besloten heb om af en toe een willekeurig verhaal uit die ruim 150 

jaar geschiedenis van het postzegelverzamelen te behandelen. Dit keer een 

verhaal van ‘slechts’ zo’n veertig jaar geleden. 
  

De Nederlandse koeiengekte 

In 1974 verscheen in Nederland een postzegel van 25 cent (brieftarief) met 

als onderwerp ‘Nederlands stamboekvee’ met links de achterkant van drie 

koeien en rechts de voorkant. Veel verzamelaars op postkantoren stopten 

na aankoop angstvallig de zegels snel weg omdat ze dachten zojuist een 

misdruk in handen gekregen te hebben. Dat bleek niet zo te zijn. 

Op zich allemaal niet zo bijzonder, Nederlandse zegels kenmerkten zich 

wel vaker door eigenzinnige ontwerpen. Het werd pas anders toen Davo 

met de aanvullingsbladen voor de zegels van 1974 kwam. Behalve voor de 

losse zegel in de serie was daar plotseling een 

vakje voor twee zegels aan elkaar zodat de 

koeien tenminste als geheel zichtbaar waren. 

Veel mensen verzamelden in die tijd 

nederlandse postzegels in Davo albums en 

wilden natuurlijk geen leeg vakje. Op de 

postkantoren waren de zegels inmiddels 

uitverkocht, dus de koeiengekte begon. 
 

Iedereen had plotseling drie van die zegels in zijn verzameling nodig in 

plaats van één, en daarvan dan ook nog twee samenhangend. Veel 

verzamelaars kochten toen meerdere exemplaren van nieuwe zegels, maar 

er was ook al veel los gescheurd. Vele verzamelaars gingen op zoek naar 

paartjes en op beurzen, waar in die tijd vele handelaren en semi- 

handelaren wat met Nederlandse postzegels probeerden te verdienen. Op 

die beurzen maakte iedereen elkaar gek waardoor de prijzen voor 

koeienpaartjes omhoog schoten. 
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Waren ze nou echt zo zeldzaam? Mwah, als we naar de verkochte aantallen 

kijken (ruim 4.5 miljoen) valt dat nog wel mee, zelfs als je die door drie 

deelt. Een aantal werd natuurlijk gewoon op brieven gebruikt, maar veel 

was gekocht door verzamelaars die de zegels in vellen of veldelen 

bewaarden, dus ook paartjes zouden niet echt heel zeldzaam moeten zijn. 

Maar ja, zoals gezegd; iedereen maakte elkaar gek en probeerde wat mee te 

speculeren. 
  

Dan maar zelf bijdrukken! 

In 1982 nam de politie in Haarlem naar aanleiding van tips eens een kijkje 

bij een drukkerij aan de Lange Herenvest in Haarlem. Voorbijgangers was 

het opgevallen dat er ’s avonds gewerkt werd en er vellen postzegels tegen 

het licht gehouden werden en hadden dat aan de politie gemeld. Bij de 

politiecontrole werden drie aldaar aanwezige personen op heterdaad 

betrapt op het drukken van valse postzegels. Het bleek dat er vellen met 48 

zegels van het nederlands stamboekvee werden vervaardigd, waarvan 5000 

vellen in beslag genomen werden. Alleen de laatste drukgang ontbrak nog. 

3700 vel was zelfs al gegomd. Opmerkelijk is dat bij de op heterdaad 

betrapten dezelfde 45-jarige haarlemmer was die kort daarvoor tot 

anderhalf jaar celstraf was veroordeeld wegens betrokkenheid bij de 

miljoenenroof van postzegels uit de drukkerij van Joh. Enschedé. 

Blijkbaar was de prijs en verhandelbaarheid van deze zegels in 1982 zo 

goed dat ‘in eigen beheer bijdrukken’ als lonend werd gezien. 

De drie werden in deze zaak overigens vrijgesproken omdat niet bewezen 

was dat ze de postzegels gedrukt hadden om als frankeermiddel te 

gebruiken.   
  

De prijsontwikkeling 

Hier een overzicht van catalogusprijzen per zegel (uiteraard in guldens). 

Een paartje noteert dus telkens het dubbele van de genoemde bedragen. 

1976 eerste opname: 1.00 

1977: 2.25 

1978: 7.50 

1979: 11.50 

1980: 16.50 

1981:  21.25 

1982: 25.00 

1983: 27.50 
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1984: 31.25 

1994: 27.50 

1996: 25.00 

PostBeeld biedt een paartje nu aan voor 3 euro (oftewel ongeveer zes 

gulden en zeventig cent) en per 10 stuks tegelijk zelfs voor 20 euro. 

  

Hèt gesprek op feestjes 

Elke Nederland verzamelaar en vele anderen kenden het koetjespaartje 

omdat er, ook op feestjes, veelvuldig over werd gesproken. Voor het blad 

Playboy op een gegeven moment zelfs reden om een eigen versie van het 

koetjespaartje in het blad af te beelden (elkaar bespringend). 

Inmiddels is de gekte al lang weer geluwd. Koetjeszegels en paartjes zijn er 

in overvloed en kosten nog maar weinig door het feit dat het aanbod groter 

is dan de vraag. 

Als nasleep ontstond er korte tijd een paartjesrage van andere beeld- en 

kleurdoorlopers. Er verscheen zelfs een speciale ‘doorlopercatalogus’ 

.   Toen een paar jaar later opnieuw een zegel verscheen met een over twee 

zegels verdeelde afbeelding, de KMA zegel (NVPH 1165) was er zoveel 

vraag dat besloten werd om een tweede oplage te drukken. 

 

Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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DE  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 
         ORGANISEERT OP 18 MAART 2023 

EEN POSTZEGELBEURS 

VANAF 12.30 UUR 
IN “HET TREFPUNT” 

DR KUIJPERSTRAAT 4 – BARENDRECHT 
GRATIS TOEGANG   



Einde Machin zonder barcode, eerste zegels koning Charles 
Stap voor stap neemt Groot-Brittannië afscheid van 
de Machin-zegels met de beeltenis van de vorig jaar 
overleden koningin Elizabeth, waarvan er afgezien 
van de vele zegels in rollen en velletjes sinds juni 
1967 ongeveer zo’n 400 zegels zijn uitgegeven. 
Machinzegels zonder barcode zijn met ingang van 
31 juli niet meer frankeergeldig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maar de opvolger van de Machin heeft zich inmiddels 
aangekondigd. Voor “customers” bij de Royal Mail zijn de eerste vier 
op 8 februari verkrijgbaar en vanaf 4 maart kan ermee worden 
gefrankeerd. De eerste vier hebben de volgende waarden,1st 
{donkerpaars) , 2nd (lichtgroen), 1st Large (lichtblauw), 2nd Large 
(donker roze groen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot, 16 februari verschenen 17 zegels ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan van de comics Marvels X-Man in juli a.s.. 
 
Hero Wit (postzegelblog.nl) 
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https://www.postzegelblog.nl/2023/02/16/in-kort-bestek254-einde-machin-zonder-barcode-eerste-zegels-koning-charles/
https://www.postzegelblog.nl/author/hero/


 
 
 
 
 
 
 

                                   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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onze 88ste veiling 
zal op 2 en 3 juni 2023 

                   worden gehouden     
in 

 Worldhotel Wings Rotterdam (Rotterdam – The Hague airport) 
(ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven) 

   

Inleveringen zijn welkom tot woensdag 12 april 2023 
 

       Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige 
handen.                   
                               Taxatie(s) op ons kantoor is gratis (na afspraak). 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende 

filatelisten (taxateurs) met een zeer goede reputatie. 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf brengen. 

 
 

 

 

 


