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VOORWOORD: 
Van de voorzitter, 
 
Alweer de laatste Franco van 2018 met een paar drukke weken in het vooruitzicht: 
Vrijdag 16 november( vanaf 19.30 uur) een verenigingsavond met alweer een mooie grote 
veiling in Het Trefpunt en direct de dag erna zaterdag 17 november een beurs. 
Zoals altijd een gezellige zaterdag in ons clubgebouw vanaf 12.30 uur. 
We rekenen weer op een grote opkomst . 
  

Van de gemeente nog geen nieuws over de toekomst van Het Trefpunt. 
Ze geven ons wel niets zeggende informatie waar we verder in de wachtkamer worden 
gezet. Zelf informeren heeft geen zin omdat de gemeente het zelf ook nog niet weet wat ze 
gaan doen. Afwachten maar ! 
In het blad Filatelie van oktober stond een interessant stukje over postzegels verzamelen: 
Hoe lang nog?  Zelfs op de televisie  kwam er een uitzending over de terugloop van 
verzamelaars. Ik neem geen standpunt in maar  we moeten zorgen dat de terugloop van 
leden wordt afgestopt door meer nieuwe leden proberen te werven. 
Op TV was wel een leuke opmerking dat de duurste Nederlandse postzegel meer dan 2 
millioen waard is. 
Een blauwe zegel van  Maurits. 
Heb ik nog niet!! 
  
Voor de liefhebbers : er komen weer enkele mooie beurzen aan: zoals onze eigen 
beursdag op 17 november 
( zelfde dag als Rotterdam) en de einde jaar beurs in Barneveld. Bovendien op 7 en 8 
december de  80e 
Rijnmond veiling in Rotterdam Bovendien onze laatste vereniging dag van 2018 op vrijdag 
21 december. 
Ik hoop U allen weer te zien op vrijdag 16 november bij de veiling en vereniging avond. 
  
Als ik U niet meer spreek ( al is het vroeg) : fijne december maand. 
 

Groeten, 
FC den Hoedt voorzitter   
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

16 NOVEMBER 2018 (MET VEILING) 

17 NOVEMBER 2018 (BEURS) 

EN 21 DECEMBER 2018  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

BIJEENKOMSTEN IN 2019                               
18 januari met veiling    
19 januari beurs 
15 februari   
15 maart met veiling/jaarvergadering 
16 maart beurs  
19 april 
17 mei met veiling  
20 september met veiling  
18 oktober   
15 november met veiling  
16 november beurs  
20 december  

 
Overdenking …………….. 
  
Het bestuur is altijd bezig zo voordelig mogelijk het verenigingsjaar door te 
komen. 
De zaalhuur is daarbij de duurste uitgave en zo lang er voldoende 
interesse voor onze avonden 
is er geen probleem. Alle avonden zin bij onze vereniging goed bezet. 
Helaas springt er 1 avond uit In Juni is de opkomst beneden pijl. 
Zoals vorig jaar en ook dit jaar. 
Met het bestuur en enkele verkopers was de opkomst slechts 15 
personen. 
Na 1 uur was het leeg en als je de kosten van huur dan ziet is het niet ter 
doen. Te duur dus. 
Het bestuur overweegt om Juni in de toekomst te laten vervallen. 
(Vakanties, te warm ) 
Eventueel zou er een avond in augustus (derde vrijdag) voor terug kunnen 
komen.   
We willen graag Uw reacties hierop. 
  
Groeten en wij horen graag van U 
Frits den Hoedt 
Voorzitter 
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HET BESTUUR WENST U ALLEN  

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GOED 2019 
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  Veiling 16 november 2018   
 x gebruikt   
 xx ongebruikt (met plakker(rest))   
 xxx postfris    

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 xxx Nederland nr. 3565 Multilaterale Hertogpost 2017 4,50 2,00 

2 xxx Nederland nr. 2751 velletje "voor de trouwe TNT klant"   1,25 

3 x Nederland FXDC velletje 2015   1,25 

4 xxx Ned. Antillen nr. 206/208 Ojeda 1949 in paren 36,00 3,75 

5 xxx Curaçao plaatfout 205P in postfris blokje van 4 30,00 4,50 

6 xxx Curaçao plaatfout 202P in postfris blokje van 4 30,00 4,50 

7 xxx Nederland nr. 556/560 Kerken 1950 in paren 180,00 21,50 

8 xxx Engeland SG 430/433 postfrisse pracht exemplaren 

£ 110,-

- 10,00 

9 BD Nederland Blauwdruk 1  5,00 1,00 

10 xxx Nederland nr. 379a/379d combinaties vliegende duif '41 14,00 1,75 

11 BD Nederland Blauwdruk 11 5,00 1,00 

12 BD Nederland Blauwdruk 14 5,00 1,00 

13 x Nederland nr. 508/512 op briefkaart, autopostkantoor   1,00 

14 x Nederland verzameling Automaatboekjes + combinaties     

    tussen PB1/PB19 alsmede enkele poststukken   10,00 

15 x Curaçao nr. 25 Hulpzegel 1895 10,00 1,00 

16 x Nederland nr. 6 (15ct, oranje)  120,00 24,00 

17 x Nederland nr. 10 (20ct, donkergroen) 35,00 6,00 

18 x Nederland nr. 41 (22½ct, zwartgroen) 20,00 4,00 

19 x Nederland nr. 45/46 (50ct/1gld Hangend haar) 50,00 7,50 

20 x Nederland nr. 95 (20ct, bruin)  15,00 3,25 

21 x Nederland nr. 96 (25ct, lichtblauw) 10,00 2,25 

22 x Nederland nr. 97 (50ct, licht geelgroen) 40,00 9,50 

23 x Nederland nr. 98 (1gld, wijnrood) 25,00 4,50 

24 x Nederland nr. 100 (5gld, geel op roomkleur) 45,00 12,50 

25 x Nederland nr. 136/138 op fragmenten met afstempeling     

    Xve Nederlandse Philatelistendag (13 en 14 sep. 24) 180,00 60,00 

26 x Nederland nr. 257/60,261/64,265/66,267/68,269,270/73 105,00 11,50 

27 cat Mast catalogus 2017 (zonder Overzeese Gebiedsdelen)     

    tevens 2 druktoevalligheden/plaatfouten (Nieuw €49,95)   25,00 

28 x Verzameling WWF olifanten in album met cassette   5,00 

29 fdc Nederland partij fdc's  800,00 7,50 

30 xxx Nederland complete jaarsets 1992/2000    15,00 

31 fdc Nederland2 grote enveloppen w.o. nr. 854    2,50 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

32 xxx Ned. Antillen automaatboekjes nr. 1/6 53,00 3,00 

33 x 1 KG postzegels op papier   2,00 

34   Boek dag v/d postzegel 1911/2012   5,00 

35   Light scope   2,50 

36   Grote loupe   2,00 

37 xxx Nederland m251 (zilveren postzegel)   1,50 

38 x Doos   1,00 

39 xxx Duitse Rijk Michel 600/602 65,00 6,50 

40 xxx Deutsche Post Michel 113/115 100,00 10,00 

41 xxx Deutsche Post Michel 139/140 200,00 20,00 

42 xxx Deutsche Post Michel 141/142 90,00 9,00 

43 xxx Deutsche Post Michel 152+155 35,00 3,50 

44 xxx Duitse Rijk Michel 700+750 65,00 6,50 

45 xxx OPBRENGST VERENIGING     

    3 dozen Nederland postfris tussen 1975-2001   1,00 

46 xx Curaçao nr. 141/152 Wilhelmina 1941-1942 compleet 200,00 17,50 

47   2 loupen met verlichting (exclusief batterijen)   1,00 

48 xxx Nederland nr. 1108/18,1108a/18a,1108/10b,V1108/10b 27,30 3,50 

49 xxx Nederland nr. 1488/1501 in blokken van 4 tot 6 80,40 8,50 

50 xxx Nederland nr. 1488/01,1581/82,1488a/97a,1491b/01b 55,80 6,50 

51 xxx Nederland nr. V1491b/V1501b 77,50 8,50 

52 xxx Nederland partij blokken van 4 tussen 1977/1981 188,40 12,50 

53 xxx Nederland partij tussen 1987/1995 w.o. blokken van 4 193,00 12,50 

54 x Insteekboek diversen w.o. Hongkong, Maleisië   1,00 

55 xxx Insteekboek w.o. Indonesië (xxx) en meer   2,00 

56 x Insteekboek Nederland w.o. aardig wat postfris    12,50 

57 x Verzameling (meest Europa) op oude albumbladen   1,00 

58 x Doos Wereld (1000den zegels afgeweekt)   1,00 

59 x Doos Nederland (1000den zegels afgeweekt)   1,00 

60 xxx Ned. Antillen nr. 239/243 Zeemanswelvaren 1952 75,00 10,00 

61 xxx Ned. Antillen nr. 275/290, 460/468, PB1, PB2 53,50 4,50 

62 xxx Ned. Antillen Portzegels nr. P44/P60 19,00 1,75 

63 x Israel blok 28-30 Wereld tentoonstelling privé opdruk 100,00 20,00 

64 x Israel FDC  blok 28/30 met privé opdruk  100,00 20,00 

65 xxx Israel blok 28/30 Wereld tentoonstelling (x/xxx) 30,00 6,00 

66 xxx België blok 81, 500 jaar Europese post 15,00 3,00 

67 x Nederland nr. 3 (15ct, donker- tot geeloranje) 170,00 25,00 

68 x Nederland nr. 11 II-a  150,00 20,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

69 x NL Zeppelinbrief (voorzijde) R'dam-Buenos Aires   5,00 

70 x Nederland Dienstzegels nr. D9/D15 62,50 6,00 

71 x Stockboek Europa CEPT  x/xx/xxx    5,00 

72 x Stockboek Italië x/xx/xxx   BOD 

73 x Stockboek Nederland x/xx/xxx   5,00 

74 xxx Luxemburg Michel 555/557 postfris/originele gom 300,00 72,00 

75 xxx Luxemburg Michel 572/574 postfris/originele gom 200,00 48,00 

76 x Panama z.g. "retourzegel" uit 1929 (zie afbeelding)   20,00 

77 x Nederland IN1 op pracht couvert (met garantie) 200,00 
100,-
- 

78 xx Nederland IN2 (met garantie) 125,00 60,00 

79 xxx Nederland nr. 84/86 Turberculose-zegels 1906 700,00 
185,-
- 

80 xxx Nederland nr. V886/V888 Amphilex '67 vellen 75,00 7,50 

81 xxx Nederland nr. 347/349 (2½ gld/10 gld.) 540,00 
165,-
- 

82 xxx Nederland nr. V402/V403 (in de juiste maten!) 255,00 70,00 

83 xxx Zwitserland Michel nr. 1726 Stickerei 2000 13,00 3,75 

84 xxx Nederland nr. D59/60, D61/63 en D64 in keerdruk 14,95 3,50 

85 x Nederland Portzegel nr. P3 (1ct, lichtblauw) 15,00 3,00 

86 x Nederland Portzegel nr. P20 (6½ct, donkerblauw) 50,00 14,50 

87 x Nederland Portzegel nr. P31/38 15,50 3,00 

88 xxx Nederland Portzegel nr. P61/64 Overdrukt in zwart 1923 60,00 19,50 

89 xxx Nederland Portzegel nr. P69/79 (1921-1938) 65,00 20,50 

90 x Nederland Roltanding nr. 16 (40ct, bruin) 60,00 16,00 

91 xxx Nederland diverse luchtpostzegels op insteekkaartje 21,75 3,25 

92 xxx Suriname nr. 229/238 - 239/243 Luxe pracht serie! 300,00 
100,-

- 

93 xxx Nederland nr. 110/113 Diverse voorstellingen 1923 21,50 7,00 

94 xxx Nederland nr. 256 Vredeszegel 1933 30,00 9,00 

95 xxx Nederland nr. 371/373 (100ct/500ct) Guilloche 1940 138,00 26,00 

96 x Insteekkaart Oude Duitse Staten   1,00 

97 xxx Nederland FDC en munt "een koninklijke geboorte"    5,00 

98   HAWID stroken in deels geopende verpakking   15,00 

99   Philalux UV Korte&Lange golf lamp met ingebouwde     

    vergrootglazen, volledig werkend (nieuwprijs €125,00)   20,00 

 
      Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond te bezoeken, 
  dan kunt u per Email uw biedingen opgeven aan de veilingmeester. 
                  Email: mwbrons@globalturbogroup.com 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 1. Inleiding en begin. 

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw verscheen in het maandblad Philatelie 

een boeiende artikelreeks  geschreven door  de heer K. Kouwenberg over de 

geschiedenis van het Postzegel Verzamelen. Deze reeks is de bron van inspiratie 

geweest voor Rob Smit om de geschiedenis van het postzegel verzamelen 

opnieuw te beschrijven in tweewekelijkse afleveringen. Dit is deel 1: Inleiding en 

de eerste postzegel. 
 

Inleiding 

In 1978, ik was toen zestien, begon in het maandblad Philatelie een serie 

artikelen over de geschiedenis van het postzegel verzamelen. Zelf was ik in die 

tijd erg veel met postzegels bezig. Ik verzamelde, net als velen, van jongs af aan. 

Toch liep het bij mij net iets anders. Mijn ouders bezochten regelmatig 

verzamelbeurzen omdat mijn vader oude ansichtkaarten van Haarlem 

verzamelde en ook een beetje in ansichtkaarten en plaatjesalbums handelde. 

Natuurlijk ging ik mee en kwam er al snel achter dat ik naast ruilen, vooral het 

handelen in postzegels erg leuk vond, wat dan ook al spoedig behoorlijke vormen 

aannam. 

In tegenstelling tot veel verzamelaars en 

semi-handelaren in die tijd heb ik me niet 

alleen met Nederlandse zegels bezig 

gehouden, maar vooral ook met andere 

landen. Het doorspitten van catalogi (toen 

nog vnl  Yvert) kostte veel tijd wat niet altijd 

een positieve uitstraling had op mijn 

schoolcijfers, wel op mijn algemene kennis 

en talenkennis. Daarnaast was ik altijd al 

geïnteresseerd in geschiedenis. Toen ik op 

de basisschool zat en aan mij gevraagd 

werd wat ik later wilde worden, kwam 

steevast het antwoord: archeoloog. Naast     

 postzegelcatalogi las ik voornamelijk    

Rob als 12 jarige op een beurs           boeken over historie en geografie. 

   Deze achtergrond was dan ook ongetwijfeld 

de reden dat de artikelreeks in Philatelie mij zo enorm aansprak. En waarschijnlijk 

heeft het er zelfs aan meegewerkt dat ik geen archeoloog, maar 

postzegelhandelaar ben geworden. Het heeft er zeker aan bijgedragen dat ik in 

plaats van postzegels, oude filatelistische publicaties ben gaan verzamelen 

(alhoewel mijn handelsvoorraad eigenlijk tot op de dag van vandaag een hele 

grote verzameling postzegels is). 
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Vooral de verhalen over de pioniers in de vijftig jaar, nadat de eerste postzegel 

verschenen, was hebben me altijd erg aangesproken. Hoe is de eerste catalogus 

of het eerste album tot stand gekomen, hoe verzamelden mensen toen en hoe 

wisselden ze informatie uit en kwamen ze aan hun zegels? En natuurlijk vanuit 

mijn perspectief; hoe verging het die eerste handelaren en uitgevers? 

Dit alles komt aan bod in deze artikelreeks, waarbij de nadruk ligt op de pioniers 

in de 19e eeuw. Over twee weken bekijken we wanneer de eerste verzamelaars 

ontstonden, over vier weken hoe de eerste catalogus tot stand kwam. 

 

Net als de door de heer Kouwenberg geschreven serie beoogt deze reeks 

artikelen geen wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van het verzamelen 

te zijn. Het is een  

weerspiegeling van wat in de literatuur en op internet te vinden is, aangevuld met 

bevindingen uit mijn eigen collectie. 

 1. De eerste postzegel 

Een postzegel is feitelijk een kwitantie van een 

vooruitbetaling voor een dienst, namelijk de 

bezorging van een poststuk. Als je het zo 

beschouwt verscheen de eerste postzegel in 1653 

in Parijs. Monsieur de Villayer richtte een 

postdienst op waarbij de verzender de portokosten 

van te voren betaalde en er een kwitantie aan de 

brief vastgemaakt werd. Zodra het poststuk 

afgeleverd werd, werd de kwitantie van het 

poststuk afgehaald en vernietigd. Waarschijnlijk om 

verder misbruik te voorkomen. Er is vandaag de 

dag geen enkel exemplaar bekend van deze 

kwitantie. 

We weten nu allemaal dat de hier boven afgebeelde Penny Black als eerste 

postzegel wordt gezien.  Rowland Hill bedacht een gegomde kwitantie die van te 

voren gekocht kon worden, op een poststuk geplakt kon worden en voor nieuw 

gebruik ongeschikt werd door een afstempeling. Toch zijn er nog wel een aantal 

anderen die eerder al met min of meer dezelfde ideeën kwamen. 

In 1823 bedacht de Zweed von Treffenberg een verzendmethode met speciale 

enveloppen en moeilijk na te maken zegels. 

De Zweedse post vond zijn idee onzinnig en 

tot uitvoering is het nooit gekomen. In 1836 

kwam de Oostenrijker Laurenz Kosir met een 

idee om de vooruitbetaling van postzendingen 

te regelen door de aankoop van een los zegel. 

Ook zijn idee kwam niet tot uitvoering. 
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In Schotland maakte James Chalmers proefdrukken voor postzegels. Zijn zoon 

verweet later Rowland Hill het idee voor een postzegel van zijn vader te hebben 

gestolen. 
 

Rob smit (postzegelblog.nl) 
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DE  ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
 

ORGANISEERT OP17 NOVEMBER 2018 
 

DE ROTTERDAMSE POSTZEGELBEURS 

VAN 10.00 – 16.00 UUR 
 

IN 
RESTAURANT “DE GULLE GANS” 

TOMAS MANNPLAATS 180 -ROTTERDAM OMMOORD 
BEREIKBAAR MET METRO – UITSTAPPEN HALTE HESSEPLAATS 

 

GRATIS TOEGANG 
 

RUIME PARKEEERGELEGENHEID AANWEZIG 

HET NIEUWE JAAR KOMT ER WEER AAN 
VERGEET NIET UW CONTRIBUTIE 

€ 12,50 
OP TIJD TE BETALEN 

 

Op banknummer 
NL35 INGB 0002 9079 35 ten name van Vereniging van 

Postzegelverzamelaars Barendrecht 
Gaarne uw lidmaatschapsnummer hierbij vermelden 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   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 
 
 
 

 BRENG UW AFVAL  
   (PAPIER, ELECTRA, PLASTIC E.D.) 

NAAR AFVAL LOONT. 
 GEEF AAN DAT HET IS VOOR DE 

     

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
BARENDRECHT 

 

DAN KRIJGEN WIJ ER GELD VOOR.  
 

DE TOTALE STAND OP DIT MOMENT IS:  
€ 533,58 

 

DIT JAAR IS ER AL € 195,68 GESPAARD 
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     Pascalweg 135 - 137 - Rotterdam Lombardijen 

 Tel: 010 - 419 45 20 / Fax: 010 - 432 13 71 
 Email: info@robertbroekers.nl 
 
 

 MEUBELSTOFFERING 
           WONINGSTOFFERING 
              SCHEEPSSTOFFERING 
                  PROJECTSTOFFERING 
  
  

 Exclusieve meubel-, gordijnstoffen, 
 vitrage, tapijten, vinyl, 
 marmoleum en zonwering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geopend: ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur 

 

 



 


