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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: 
  
 

Allereerst wens ik U allen een gezond ,voorspoedig en een mooi 2010 toe. 

Met heel fijne postzegeldagen. Binnenkort weer een verenigingsavond 

met een mooie veiling. Natuurlijk rekenen we weer op uwe aanwezigheid. 
  

Over ons clubhuis Het Trefpunt nog geen nieuws van de gemeente. Er zou 

In november/ begin december nieuws volgen, maar we weten nog niets. 

We wachten af, de gemeente kent onze wensen! We gaan wel navraag doen! 
  

Het leden tal van de vereniging  loopt langzaam terug en nu is er een lid 

die een jeugd actie wil gaan doen, via de basis scholen. We hebben 

daarbij wel hulp nodig. Wie kan ons helpen de jeugd zover te krijgen 

postzegels weer als hobby te gaan doen. Alle steun van de verenging 

is aanwezig. Spoed is wel nodig!!! 
  

De nieuwe website is in de lucht en het ziet er goed uit! Al gezien? 

Zoek hem eens op en laat wat van je horen.   
  

Zoals U inmiddels weet is afval loont gestopt . Jammer voor de 

verenigingen die geen sponsoring van de gemeente meer krijgen 

hierdoor. Er is wel een andere regeling beloofd. Afwachten wat het wordt. 
  

De volgende verenigingsavond is dus vrijdag 17 januari a.s. met een veiling! 

We zien U graag. 

  

Namens het bestuur, 

Frits den Hoedt 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

17 JANUARI 2020 (met veiling) 

18 JANUARI 2020 (BEURS) 

21 FEBRUARI 2020  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

BIJEENKOMSTEN IN 2020                               
  

   17 januari met veiling    18 januari Beurs      
21 februari  20 maart met veiling/jaarvergadering 
 21 maart Beurs     17 april     15 mei met veiling       
21 augustus met veiling 18 september met veiling       
     16 oktober    20 november met veiling     
       21 november Beurs   18 december   
 

 

    VERGEET UW CONTRIBUTIE 
NIET TE BETALEN 

€ 12,50  
VOOR HET HELE JAAR 

 

Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 
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AFVAL LOONT 
€ 803,47 gespaard in 3 jaar tijd. 

18.121,95 kg ingeleverd. 
 

Iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie 
resultaat voor de vereniging bedankt namens 

het bestuur 



    Veiling 16 januari 2020     

  x gebruikt     

  xx ongebruikt (met plakker(rest))     

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

          

1 x Finland/Denemarken insteekboekje   2,00 

2 x United Nations insteekboekje   2,00 

3 cat Michel Band 1 Mitteleuropa 2008   1,00 

4 x Frankrijk insteekboek   4,00 

5 x Ver. Europa in insteekboek   3,00 

6 xxx Oostenrijk 2 insteekkaartje 80 zegels/series postfris   4,00 

7 x Oostenrijk 180 zegels op insteekkaarten   5,00 

8 xx  Oostenrijk nr. 433-441  130,00  13,00 

9 xxx Oostenrijk nr. 598-612 170,00 35,00 

10 xxx Oostenrijk nr. 617-622 150,00 30,00 

11 xxx Oostenrijk nr. 712a-775a + 776-783 (776 vlekje) 27,50 5,00 

12   Insteekboekje vignetten, expres-luchtpostlabels e.d.   2,50 

13 xxx Ned. Antillen nr. 1822-1827 Stamp Passion 2008 14,00 2,50 

14 xxx Ned. Antillen nr. 1888-1893 Bloemen 2009 14,00 2,50 

15 xxx Ned. Antillen nr. 1908-1919 Vogels 2009 30,00 5,00 

16 xxx Ned. Antillen nr. 1934-1945 Zeilschepen 2009 27,00 5,00 

17 xxx Ned. Antillen nr. 1946-1951 Slangen 2009 21,00 4,00 

18 xxx Ned. Antillen nr. 1969-1976 Fruit 2009 20,00 4,00 

19 xxx Ned. Antillen nr. 1700 Koninklijk bezoek 2006 18,30 3,75 

20 xxx Ned. Antillen nr. 2040 Zegel op zegel 2010 16,00 3,75 

21 xxx Ned. Antillen nr. V2000-2011 Vlinders 2010 62,00 12,50 

22 xxx Ned. Antillen nr. V2016-2021 Vogels 2010 33,00 6,50 

23 xxx Ned. Antillen nr. V2022-2031 Zeilschepen 2010 62,00 12,50 

24 xxx Nederland dienstzegels nr. 44-58 (nr. 56 ontbreekt) 15,40 1,00 

25 xxx Nederland jaarset 1998 71,00 2,00 

26 x Doosje zonder papier   1,00 

27 xxx Nederland 34 velletjes 256,00 5,00 

28 xxx Insteekboek België postfris   5,00 

29 xxx Nederland 3 jaarsets 1983, 1986, 1991 109,05 3,00 

30 xxx Nederland nr. 2009 "met certificaat" 14,00 2,00 

31 xxx Nederland 20 blokken    2,50 

32 xxx Nederland 12 postzegelsboekjes   2,50 

33 x Nederland dienstzegels nr. 27/43 + nr. 44/58 xxx   2,50 

34   DAVO FDC album    5,00 

35   DAVO album Nederland 1852-1980 met zegels   5,00 
 

3 



NR.   omschrijving cat.w inzet 

36   30 Zwarte insteekkaarten   2,00 

37   Doos    1,00 

38 x Stempels Ned. Indië   3,00 

39 xxx Nederland stockboek met diverse briefkaarten blanco   1,00 

40 xxx Suriname insteekboekje meest postfris   1,00 

41 xxx Nederland map w.o. enige velletjes van 10    1,00 

42 cat Michel catalogus Band 1 Mittel-Europa 2014    7,50 

43 cat Michel catalogus Band 2 Südwest-Europa 2014   7,50 

44 cat Michel catalogus Band 3 Süd-Europa 2014   7,50 

45 cat Michel catalogus Band 4 Südost-Europa 2014-2015   7,50 

46 cat Michel catalogus Band 5 Nord-Europa 2014-2015   7,50 

47 cat Michel catalogus Band 6 West-Europa 2014-2015   7,50 

48 cat Michel catalogus Band 7 Ost-Europa 2014-2015   7,50 

49 cat Michel catalogus CEPT 2013   5,00 

50 x Stockboek met vlinders   1,00 

51 x Stockboek w.o. Scandinavië, Duitsland en meer   1,00 

52 x Schoenendoos USA op papier   1,00 

53 x Schoenendoos wereld    1,00 

54 xxx Zwitserland Michel nr. 1889 "houten postzegel"   2,50 

55 xxx Ned. Antillen nr. 1977-1986 Bloemen 2010 25,00 5,00 

56 xxx Nederland insteekboek bomvol "guldenperiode"   5,00 

57 xxx Nederland insteekboek bomvol, w.o. xx   5,00 

58 xxx Nederland zeer dik voorraadboek bomvol   10,00 

59 xxx Ned. Antillen voorraadboek bomvol   7,50 

60   Insteekboek ledig, 32/64 bladig   2,50 

61 xxx Nederland Album verzameling van 76 postzegelboekjes   10,00 

62 xxx Ned. Antillen verzameling in insteekboek tot 2001 1750,00 35,00 

63 xxx Nederland verzameling in insteekboek 1965-1995     

    w.o. nr. 941-958 in blokken van 4, zeer hoge cat.waarde!   25,00 

64 x Verzameling Overzeese Rijksdelen in DAVO album, w.o.     

    diverse beter materiaal x/xx/xxx, flinke cat.waarde!   35,00 

65 xxx Verzameling Nederland 1940-1995 in 2 DAVO albums     

    verregaand compleet, w.o. V402/V403, 'Amphilex '67 en      

    alle op nr. 518-537 na betere series!  2523,35 150,00 

66 fdc Aruba FDC E1 - E74 compleet  422,50 15,00 

67 x Aruba insteekboek nr. 1 - 210 compleet (incl. nr. 196) 311,40 19,00 

68 x België Michel nr. 77 (2 Fr, violett, lila) 25,00 4,00 

69 x België Michel nr. 99 (5 Fr, lilabraun) 20,00 3,50 

70 xxx België Koning Boudewijn 1971-1980 tussen Michel nr.     

    1637/2037 + dienst + militair (nominaal Bfr. 827,75)   9,50 

71 x België Automaatzegels op fdc 1981 in 4 waardes, met     
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

72 x Suriname LP enveloppe nr. 81 Paramaribo-Amsterdam   1,00 

73 fdc Ned. Antillen verzameling FDC's tussen E34 / E294    
    verregaand compleet, in drie FDC albums. Hoge cat.w.!   30,00 

74 fdc Nederland verzameling FDC's tussen E63 / E390     

    verregaand compleet, in drie FDC albums. Hoge cat.w.!   20,00 

75 xxx Nederland, Ned. Antillen en Indonesië automaatboekjes   7,50 

76 x 4 plastic sorteerdozen wereld   1,00 

77 x Nederland verzameling in DAVO LX Deel I, 1852-1944     

    redelijk gevuld w.o. wat "back of the book"   20,00 

78 x Nederland verzameling in DAVO LX Deel II, 1945-1969     

    w.o. aardige series jaren '50, ook enig postfris   12,50 

79 xxx Nederland verzameling in DAVO 1969 - 1997     

    compleet, inclusief langlopende series! Hoge cat.w.   20,00 

80 xxx Nederland verzameling velletjes in DAVO LX deel IV     

    1970 - 1997 op een enkele na compleet!   12,50 

81 xxx Nederland nr. 269 Emma-zegel 1934 32,00 8,50 

82 xxx Nederland nr. 332v/337v ongetand in blokken van 4 16,00 3,75 

83 xxx Curaçao nr. LP4/LP16 Mercuriuskop 1931-1939 65,00 16,50 

84 xxx Suriname nr. LP1/LP7 Mercuriuskop 1930 37,50 8,50 

85 x Nederland nr. 244/247 met speciaal stempel ANVV 90,00 18,00 

86 xxx Suriname nr. 229/243 Wilhelmina 1945 300,00 75,00 

87 xxx Aruba verzameling in DAVO LX Deel IV 1986-1997,      

    nr. 1 - 206 compleet inclusief nr. 196  414,00 22,50 

88 x Canada stockboek   1,00 

89 x Australië stockboek   1,00 

90 x Wereld stockboek   1,00 

91   Stockboek ledig 16/32 z.g.a.n.   1,00 

92   Stockboek ledig 32/64    1,00 

93 x Doos   1,00 

 
 

        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 12. Het eerste postzegeltijdschrift(1) 
 

Geïnspireerd door een artikelreeks van K. Kouwenberg, eind 

zeventiger jaren in maandblad Philatelie 

verschenen,  beschrijft Rob Smit de geschiedenis van het 

postzegel verzamelen opnieuw in tweewekelijkse 

afleveringen. Dit is deel 12, het eerste postzegeltijdschrift. 

 

Gezien de turbulente ontwikkeling van de filatelie in 

1862 (alhoewel die term toen nog niet gebruikt werd) 

kon een tijdschrift uitsluitend gewijd aan het 

postzegelverzamelen niet lang meer uitblijven. 
 

In de zomer van 1862 plaatste Thomas William Kitt een 

advertentie in ‘Boy’s own Magazine’ waarin hij aangaf 

een postzegeltijdschrift uit te willen geven en op zoek was naar medewerkers. 

Het plan kwam echter niet van de grond. Thomas Kitt gaf later aan dat hij wel 

talloze antwoorden kreeg, doch vooral verzoeken om inlichtingen in plaats van 

toezeggingen tot medewerking. Kitt dufde het niet aan. 
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Onder degenen die met Kitt gecorrespondeerd hebben behoorden o.a. A. Perris 

en E. Moore uit Liverpool. Zij durfden het wel aan en op 15 december 1862 

verscheen het eerste nummer van ‘The Monthly Advertiser’ Een algemene titel, 

maar wel uitsluitend gericht op postzegelverzamelaars. Thomas Kitt werkte 

uiteindelijk ook mee aan dit blad evenals L.E. Pemberton (portretfoto bovenaan 

dit artikel) en de in deel 9 van deze reeks beschreven Frederick W. Booty. 
 

Vanaf het derde nummer ging het blad volledig over naar de uitgever E. Moore & 

Co. waarbij de titel werd gewijzigd in ‘The Stamp Collectors’ review and Monthly 

Advertiser’. 

Het tijdschrift heeft geen lang leven gehad. Na negentien nummers waarvan het 

laatste in juni 1864 verscheen, werd het blad opgeheven. 
  

Bij het doorkijken van deze nummers valt op hoe levendig en uitgebreid de 

postzegelhandel toen al was. En dan te bedenken dat een complete Nederland 

verzameling nog maar uit drie zegels bestond. In het laatste nummer is te zien 

dat er melding wordt gemaakt van nieuwe Nederlandse postzegels, die de 

auteur duidelijk niet erg bijzonder vindt. Tevens wordt bij het lezen van de 

nummers duidelijk hoeveel vervalsingen er toen al waren. 
 

Rob Smit (www.postzegelblog.nl) 
 

Geschiedenis van het postzegelverzamelen 13.Edward Pemberton 
 

Edward Loines Pemberton is een naam die in de begintijd van het 

postzegelverzamelen overal opduikt. In de voorgaande aflevering 

kon u al lezen dat hij onder andere betrokken was bij het eerste 

postzegeltijdschrift. 

Wie was Edward Pemberton en wat was zijn betekenis voor de 

filatelie? Edward werd geboren op 10 december 1844 in de 

Verenigde Staten, Hij werd op jonge leeftijd wees en is verder 

opgevoed door een oom en tante in Engeland. Hij verzamelde, samen met zijn 

neefjes, al op jonge leeftijd postzegels en vroeg per advertentie in het ook al 

eerder genoemde ‘Boy’s own Magazine’ om ruilmateriaal. In 1862 werd hij 

postzegelhandelaar. In 1863 werkte hij kort samen met J. Wood uit Hartlepool 

en vanaf 1871 handelde hij onder de naam James R. Grant & Co. Zijn belang voor 

de filatelie ligt echter voornamelijk in zijn filatelistische studies en publicaties. 

Zijn bijdragen zijn te vinden in alle filatelistische bladen tussen 1862 en 1878. 

Hij was een kenner van de Australische ‘Sydney Views’ waarvan hij in 1868 grote 

hoeveelheden had gekocht bij de handelaren Young & Stockall uit Liverpool. 
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Zijn bekendste werk is het hiernaast afgebeelde 

‘Stamp Collector’s Handbook’. 
 

Een ander werk van belang is het in 1863 uitgegeven 

‘Forged stamps, how to detect them’. Het eerste 

boekje over vervalste postzegels. Als co-auteur wordt 

Thornton Lewes genoemd. 
 

Lewes was een zoon van de bekende Engelse 

schrijfster ‘George Eliot’ (Mary Ann Evans 1819-1880). 

Hieronder op een europazegel van 13.5p uit 1980. 

 

 

 

 

 

Verder is hij vooral bekend door zijn ‘The 

Philatelic Journal’. Pemberton had een 

zwakke gezondheid waardoor hij al in 

1871 moeilijkheden kreeg met zijn 

werkzaamheden aan The Philatelic 

Journal. Hij overleed na een jarenlange 

ziekte op 12 december 1878. 

Uit de nalatenschap van Pemberton is ‘The Philatelic Record’ met als uitgever 

‘Sefi, Pemberton and Comp.’ De Pemberton in deze firma was Percival Loines 

Pemberton, een zoon van Edward die eveneens als filatelist en 

postzegelhandelaar bekend was. In 1956 werd het bedrijf Sefi-Pemberton 

overgenomen door Robson Lowe London. 
 

Rob Smit (www.postzegelblog.nl) 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 14. Dr. Charles William Viner. 
 

Alvorens naar België te gaan, blijven we in deze aflevering 

nog even in Engeland met een naam die we al eerder 

tegenkwamen in deze serie; Dr. C.W. Viner. 
 

Dr. C.W. Viner werd in 1812 geboren en overleed in 1906. 

Eigenlijk was hij in 1862 met zijn 50 jaar al een van de oudere 

postzegelverzamelaars, wat mogelijk mede tot zijn bijnaam 

als ‘Father of Philately’ heeft gezorgd. Hij ging voortvarend te 

werk en heeft een belangrijke rol gespeeld in de begintijd van de filatelie. 

Hij zag reeds in 1854  een postzegelverzameling,  zoals hij later verklaarde maar 

is zelf pas in 1860 begonnen met verzamelen. 
 

Ook in Engeland verscheen in 1862 reeds een album. 

Dit album werd uitgegeven door E. Oppen. Oppen’s 

Postage Album is zeer 

populair geworden en 

heeft uiteindelijk zelfs 33 

oplagen gehad. Niet in de 

laatste plaats is de 

populariteit te danken aan 

Dr. Viner die vanaf de 

zevende editie (1865) tot 

aan 1891 de samenstelling van het album heeft 

verzorgd. 
 

Verder heeft hij Mount Brown geholpen bij het 

samenstellen van zijn catalogus aan de hand van een door hemzelf reeds eerder 

opgesteld concept  

 

In 1863 werd hij redacteur van ‘Stamp Collector’s 

Magazine’ en later tot aan 1876 van de ‘Philatelist’. 

Een groot deel van de bijdragen in deze bladen is van 

zijn hand. Hij vertaalde het werk van J.B. Moens en gaf 

het uit als ‘Postage Stamps Illustrated – A General 

Nomenclature of Every Postage Stamp and Facsimiles 

of All Types issued up to the present time in the 

Different Countries of the World 1840-1864′. 
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In 1869 was hij medeoprichter van de ‘London Philatelic 

Society’ (de latere en nog steeds bestaande Royal 

Philatelic Society) en aanwezig bij de 

oprichtingsbijeenkomst op 10 april. 

 
Rob Smit (www.postzegelblog.nl) 

 

 

    VERGEET UW CONTRIBUTIE 
NIET TE BETALEN 

€ 12,50  
VOOR HET HELE JAAR 

 

Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
 t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 
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DE  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 
ORGANISEERT OP 18 JANUARI 2020 

EEN POSTZEGELBEURS 
VANAF 12.30 UUR 

 

IN “HET TREFPUNT” 
DR KUIJPERSTRAAT 4 – BARENDRECHT 

 

GRATIS TOEGANG 
RUIME PARKEEERGELEGENHEID AANWEZIG 
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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 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                   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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Wij wensen u allen een goed 
filatelistisch 2020 

 

 
 

Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. 

Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s) op ons kantoor is gratis gratis gratis 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. 

 
 


