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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: 
Het voorjaar is weer voorbij en de zomer begint alweer deze maand. 
De laatste bijeenkomst en veiling in Mei 
Want de volgende is (na een hopelijk  mooie vakantie pas weer in 
september. We gaan het even proberen 
en kijken of het niet te lang is deze tussenliggende  periode. 
De gemeente heeft ons bericht dat de problemen rondom ons 
clubhuis Het trefpunt worden uitgesteld en pas 
Later op de agenda komen. Er is op dinsdag 14 mei nog wel een 
vergadering gepland met de gebruikers 
van het Trefpunt en daar zullen we meer horen. 
De leden vergadering was in maart bezocht door ongeveer 45 leden 
en er ontstonden leuke en goede discussies. 
De afgetreden penningmeester, Arie Vink,  die het meer dan 15 jaar 
heeft gedaan is afgetreden en wordt nogmaals bedankt 
voor zijn inzet voor onze vereniging terwijl Maarten Kooiman voor 
zijn vele werkzaamheden als  ere lid wordt benoemd. 
Voor velen van U is onze nieuwe penningmeester niet nieuw want 
hij is ook al jaren lid van onze vereniging en op 
diversen vlakken een actief en een enthousiaste echte verzamelaar. 
Wij wensen Lowie een fijne tijd bij onze vereniging toe. 
De volgende avond is op 17 mei met weer een knaller van een 
veiling 
Tot die vrijdag avond dus. 
 

 
Groeten 
FC den Hoedt Voorzitter    
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

17 MEI 2019  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 
 

BIJEENKOMSTEN IN 2019                               
  

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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   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 
 

 

        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 3. De eerste catalogus. 

Voordat ik over de eerste catalogus begin, kom ik nog even terug op het vorige 

artikel waarin gesproken werd over de allereerste beschrijving van een 

postzegelverzamelaar. Dankzij een lezer staat hieronder de volledige tekst 

gepubliceerd van de advertentie uit 1841. 

Overigens blijkt uit latere beschrijvingen dat John Edward Gray (1800-1875) al op  

6 mei 1840, de uitgiftedag van de Penny Black,  postzegels kocht om ze te 

bewaren als verzamelitem en dus als de allereerste verzamelaar beschouwd zou 

kunnen worden. 

Op John Edward Gray komen we later in deze serie nog 

terug omdat hij nog een grote rol speelt in de prille 

filatelistische geschiedenis. 

Rond 1860 waren er behoorlijk wat verzamelaars en de 

behoefte aan een overzicht of catalogus was groot. Dat was 

natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Er was helemaal niets 

anders mogelijk dan het kunnen vergelijken van 

verzamelingen eventueel aangevuld met wat schaarse 

gegevens van postadministraties. 

 

De eerste catalogus valt toe te schrijven aan  Oscar Berger-

Levrault (1826-1903). Hij was uitgever en boekverkoper en 

bezat een drukkerij in Straatsburg die al vanaf 1676 

familiebezit was. Hij was een enthousiast 

postzegelverzamelaar. Volgens het Illustriertes Briefmarken 

Journal uit 1891 bevatte zijn collectie in 1860 zo’n 350 

verschillende zegels. Hij begon toen samen met 

medeverzamelaars een lijst op te stellen met alle bekende 

zegels. Op 17 september 1861 werd de lijst gedrukt in zijn 

drukkerij en verdeeld onder zijn mede-verzamelaars. Dit was 

het eerste filatelistische drukwerk en kan als een eerste catalogus gezien worden. 

De lijst bevatte maar liefst 973 verschillende postzegels. Er bleken uiteraard wel 

wat foutjes in de opsomming zonder afbeeldingen te zitten, maar het begin was  

er. Zo’n 50 exemplaren zijn er van deze eerste editie gedrukt. 
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Het British Museum in Londen bezit een exemplaar van de eerste druk uit 

september. In december 1861 verscheen reeds de tweede druk. De derde druk in 

juni 1862, met  inmiddels 16 bladzijden. In totaal zijn er tot en met 1864 tien 

drukken verschenen. Tegen die tijd waren er al vele anderen die geïllustreerde 

catalogi uitgaven, meestal wel gedeeltelijk gebaseerd op het pionierswerk van 

Berger-Levrault. Berger-

Levrault ging verder met zijn 

filatelistische studies en bracht 

in 1864 een handboek uit. Dit 

Duitstalig boek met 114 

bladzijden droeg de titel; 

‘Beschreibung der bis jetzt 

bekannten Briefmarken (mehr 

als 2200 sorten) nebst Notizen 

über die nachgedruckte Marken 

und eine Anleitung zur 

Einrichtung von Sammlungen’. 

In 1867 verscheen van zijn 

hand het Franstalige; ‘Catalogue méthodique et descriptif de tous les timbres-

poste connus’ Hierboven een afbeelding van een exemplaar dat in 2012 bij 

Köhler geveild werd. 

 
 

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:  
€ 667,22 

 

WAARVAN IN 2019 € 91,32 IS GESPAARD 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 4. Alfred Potiquet. 
 

Alfred Potiquet (1820-1882) was als weg- en 

waterbouwkundig ingenieur werkzaam bij de gemeentes 

Meaux en Parijs. Hij was verzamelaar van handschriften 

en postzegels en een kennis van Berger-Levrault van 

wie hij toestemming kreeg om zijn lijsten (zie vorige 

aflevering) te gebruiken bij het samenstellen van een 

postzegelcatalogus. Hij vulde de gegevens van Berger-

Levrault aan met die van zijn eigen verzameling en van 

anderen om zo tot een geïllustreerde catalogus te 

komen die duidelijk meer was dan de lijsten van Berger-

Levrault en als zodanig geschikt om uit te geven. 

Samen met Eugène Lacroix, eigenaar van een 

technische boekhandel en de Parijse 

postzegelhandelaar E. de Laplante kwam het tot uitgave 

en verscheen de eerste editie op 21 december 1861. Deze ‘Catalogue des 

Timbres-Poste Crées dans les divers Etats du Globe’ was de allereerste 

geïllustreerde postzegelcatalogus en de allereerste die gewoon via de 

boekhandel verkrijgbaar was tegen 2 franc 50. Prijzen van postzegels werden 

nog niet vermeld. Enerzijds omdat ze nog niet zozeer van belang waren, 

anderzijds omdat goede indicaties gewoon nog niet mogelijk waren. 
 

De catalogus was een succes, want in maart 

1862 was het boek reeds uitverkocht en kwam 

er een tweede editie die als gevolg van het 

succes ook nog eens goedkoper verkocht kon 

worden (1 franc 25). De tweede editie noemt 

1080 postzegels en 132 postwaardestukken. 

Lacroix had ruzie gehad met de Laplante omdat 

hij een eigen kopie op de markt gebracht had. 

De naam van de Laplante werd daarom bij de 

tweede editie niet meer genoemd.  Dit alles staat 

beschreven in het voorwoord van Lacroix in de 

tweede editie, waarin niet alleen de Laplante, 

maar ook J.B. Moens te Brussel met zijn ‘Manuel 

du collectionneur de Timbres-Poste’ van plagiaat 

beschuldigd wordt waarbij fijntjes staat 

aangegeven dat ook de fouten (uiteraard gecorrigeerd in de tweede editie) uit de 

eerste editie klakkeloos zijn overgenomen. 
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Onderstaand pagina 255 uit het bulletin de bouqiniste 1e semester 1862 met 

daarop de op dat moment verkrijgbare philatelistische publicaties. Waarbij 

onderaan opgenomen de 2e editie van de uitgave van Potiquet en direct 

daarboven de uitgave van Moens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Smit (www.postzegelblog.nl) 
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  Veiling 17 mei 2019   
 x gebruikt   
 xx ongebruikt (met plakker(rest))   
 xxx postfris    

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1   Speciale Catalogus Nederland 2018 (als nieuw)   5,00 

2   Junior Catalogus Duitsland 2016 in goede staat   1,00 

3 x Doosje geweekt Duitsland   1,00 

4 x Doosje geweekt Nederland   1,00 

5 x Insteekboek Duitsland   1,00 

6 x Insteekboek Oost-Europa   1,00 

7 x België album waarin circa 380 zegels   2,00 

8 x Doosje zonder sambal  1,00 

9 xxx Insteekboek United Nations   4,00 

10 x Insteekboek Zwitserland    4,00 

11   Dikke pil (ledig, zwarte bladen)   4,00 

12 x Zak (opbrengst voor onze vereniging)   1,00 

13 x Insteekboek Engeland (veel doubletten)   2,00 

14 fdc Nederland E3 Leidse Universiteit 1950, beschreven 425,00 58,00 

15 fdc Nederland E12, 14, 24, 29, 33 (beschreven) 232,00 22,50 

16 fdc Nederland E30, 31, 34, 36, 38 (beschreven) 115,00 10,00 

17 xxx Monaco Yvert 55/58, pracht postfrisse serie 575,00 85,00 

18 x Nederland in 3 Leuchturm insteekboeken    10,00 

19 x Tsjechië/Cesko Slovensko verzameling in 2 albums en     

    uitpuilend doubletten album   20,00 

20 x Insteekalbum w.o. DDR en Denemarken   1,00 

21 xxx Insteekboek meest Zweden postfris   2,50 

22 x Insteekboek diversen    4,00 

23 x Verzameling Tsjechië/Ceska Republica in 2 insteek-     

    albums, lopend tot 2010   75,00 

24 x Tsjechië/Ceska Slovensko 2 insteekalbums en zak   5,00 

25   2 ledige (z.g.a.n.) Importa albums voor PTT-mapjes    1,00 

26   Ledig insteekboek   1,00 

27 x Verzameling Tsjechoslowakije in map    5,00 

28   Telefoonkaarten in een drietal albums (1 ledig)   1,00 

29   Twee klembanden w.o. DAVO Kosmos systeem (ledig)   1,00 

30   Nederland insteekkaartje Facsimile's    1,00 

31 xxx Ned. Antillen nr. 234/238 Kinderspelen 1951 60,00 10,00 

32 xxx Ned. Antillen nr. 239/243 Zeemanswelvaren 1952 75,00 11,50 

      

 
7 



NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

33 xxx Suriname luchtpostzegels nr. 1/7 37,50 7,50 

34   Nederland maxikaarten w.o. NVPH 660, 722/26, 786/90     

    738/42, 886/88, 752/56, 766/70, 920/24 blanco   25,00 

35 x Oostenrijk Michel 156 10 Kr, mehrfarbig 1908 100,00 10,00 

36 xxx Nederland nr. 287/288 Universiteit Utrecht 1936 18,00 3,50 

37 x Nederland PW nr. 5 (volmaakte tanding is zeldzaam!) 175,00 42,00 

38 x Nederland PW nr. 7 (volmaakte tanding is zeldzaam!) 40,00 12,00 

39 x Nederland roltanding R82/R85 30,00 5,00 

40 x Nederland roltanding R71/R73 150,00 45,00 

41 x Nederland roltanding R86/R89 35,00 6,00 

42 x Nederland roltanding R90/R93 50,00 10,00 

43 x Nederland roltanding R94/R97 45,00 9,50 

44 x Nederland roltanding R98/R101 35,80 5,50 

45 xxx Nederland LP 4/5, 10, 11, 12, 14, 15, 16 in blokken van 4 43,00 9,50 

46 x Nederland Dienstzegels nr. D9/D15 62,50 10,50 

47 xxx Nederland Dienstzegels nr. D59/D60 & D61/D63 9,35 1,75 

48 x Nederland Portzegels P31/P38 15,50 3,25 

49 x Nederland Kinderbedankkaarten 1968, 1987, 1992 25,00 3,00 

50 fdc Portugal Azoren blok 2, 3, 4 45,00 4,50 

51 xxx Zuid Afrika blokken en zegels + 5 kaarten / fdc 16,00 2,00 

52 xxx Namibië en SWA blokken en zegels 68,50 7,00 

53 xxx Bophuthatswana blokken en zegels 18,00 2,00 

54 xxx Ciskei blokken en zegels + 1 kaart 15,00 1,50 

55 xxx Transkei blokken en zegels + 3 kaarten / fdc 16,00 2,00 

56 xxx Venda blokken en zegels 38,00 4,00 

57 xxx Zuid Korea collectie in speciale giftset 90,00 5,00 

58 x Nederland nr. 48 (5 gld, bronsgroen en roodbruin)     

    pracht exemplaar, zonder enig gebrek en echt. 575,00 
170,-

- 

59 x Nederland nr. 101 (10 gld, roodoranje op geel)      

    pracht exemplaar, zonder enig gebrek en echt. 900,00 
290,-

- 

60 x Nederland nr. 105 Opruimingsuitgifte 1920 125,00 22,00 

61 xxx Nederland sluitzegel Prinses Wilhelmina    1,00 

62 xxx Nederland 16 jaarcollecties   16,00 

63   Bundel insteekkaarten en plastic hoesjes   1,00 

64 xxx Nederland nr. 287/288 in pracht blokken van 5 90,00 26,00 

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

66 xxx Nederland nr. 332/345 in blokken van 4 veelal velrand 128,00 40,00 

67 xxx Nederland nr. 371/373 (100ct/500ct) Guilloche 1940 138,00 25,00 

68 xxx Nederland nr. 1052 "koeienpaar" 4,00 1,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

69 xxx Nederland nr. 244/247 ANVV-zegels postfris 270,00 82,00 

70 x Nederland enkele frankeringen en xxx Sandd kerstpost   1,00 

71 xxx Portugal blok 150 8,00 1,00 

72 xxx Portugal-Azoren blok 19 6,00 1,00 

73 xxx Portugal-Madeira blok 18 6,50 1,00 

74 x Nederland dienstzegels nr. 9/15 VANAF 10% 62,50 6,00 

75 x Nederland nr. 82/83 VANAF 10% 20,00 2,00 

76 x Nederland nr. 95 VANAF 10% 15,00 1,50 

77 x Nederland nr. 96 VANAF 10% 10,00 1,00 

78 x Nederland nr. 97 VANAF 10% 40,00 4,00 

79 x Nederland nr. 212/219 VANAF 10% 60,00 6,00 

80 x Nederland nr. 232/235 VANAF 10% 15,00 1,50 

81 x Nederland nr. 240/243 VANAF 10% 35,00 3,50 

82 x Nederland nr. 257/260 VANAF 10% 40,00 4,00 

83 x Nederland nr. 269 in blok van 4 VANAF 10% 8,00 0,75 

84 x Nederland nr. 278 in blok van 4 VANAF 10% 48,00 4,75 

85 x Nederland nr. 356d VANAF 10%  32,50 3,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Kavel 14 
 

 
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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Postzegelverzamelingen. 

Directe betaling contant of indien gewenst per bank. 

Neemt u dan gerust contact met ons op; 

Cor & Martin Brons  06 - 46071720 



 

 



 

ADVERTEREN IN FRANCO ? 
 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
IEMAND DIE OP DEZE PLEK WILT 

ADVERTEREN 
 

WEET U IEMAND 
NEEM DAN CONTACT OP 
MET ONZE SECRETARIS 

 
W. Veggel 

E-mail: w.veggel1@upc.nl 
 

 

ALVAST 

BEDANKT 


