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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: 
 

Als bestuur hadden we heel andere voorstellen voor het komende jaar. 
In januari  wilden we de eerste bijeenkomst van onze vereniging gaan houden 
Met een echte veiling. Eindelijk weer een bijeenkomst waar iedereen naar 
uitkeek. 
Helaas….  De grote lock down zorgde voor nog grotere problemen en moeten we 
De hele zaak afblazen en op langere baan zetten. 
We hopen nu in maart de volgende bijeenkomst te kunnen houden met de 
Jaarvergadering en een aantrekkelijke veiling.  
Ook het bestuur verlangt weer U allen te zien. 
We horen het van iedereen … zo is er niet veel aan. 
  

Ik hoop dat U wel Uw hobby heeft kunnen blijven uitvoeren : postzegels 
verzamelen. Het blijft een leuke aantrekkelijke hobby. 
Graag horen wij van U hoe U de schriftelijke veiling heeft ervaren. Is het voor 
herhaling Vatbaar of vind U het maar zo…zo… 
Het kan ook zijn dat U andere kavels had willen zien. 
Geef Uw wensen door want we houden dan wel een goed contact met onze 
leden. 
  

Kijk ook regelmatig op onze website: http://www.pzvb.nl 
Blijft U op de hoogte van ons doen en laten. 
  

Het bestuur wenst U toch heel goede feestdagen toe en een gezond 2021 
Met veel postzegel plezier. 
 

Groeten. Frits den Hoedt Voorzitter. 
  

Ruilavonden, veilingen en beurzen 

2021.  
15-1-2021 ruilavond veiling Vervallen  

16-1-2021 beurs   Vervallen  

19-2-2021 ruilavond   Vervallen  

19-3-2021 ruilavond veiling    

20-3-2021 beurs      

16-4-2021 ruilavond      

21-5-2021 ruilavond veiling jaarvergadering 

20-8-2021 ruilavond veiling    

17-9-2021 ruilavond veiling    

15-10-2021 ruilavond      

19-11-2021 ruilavond veiling    

20-11-2021 beurs      

17-12-2021 ruilavond      
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Reglement schriftelijke veilingen 
 

Beste Leden, 
 

Wederom zijn er bijzondere omstandigheden en organiseren wij weer een 
schriftelijke veiling. 
 

Bijgaand de schriftelijke veiling voor de maand Januari met veel kavels uit diverse 
landen / verzamelgebieden. 
 

Mocht u interesse hebben in een of meerdere kavels dan kunt u uw biedingen 
opgeven via bijgaand biedlijstje en vervolgens voor 25-01-2021 retour zenden 
aan: 
 

Wilbert van Veggel  
Botter 119  
2991 PE Barendrecht 
Email : w.veggel1@upcmail.nl 
 

Indien er meerdere biedingen op een kavel binnen komen zullen wij voor u bieden 
tot uw maximaal geboden bedrag volgens onderstaand biedverloop :  
 

Biedingen (alle bedragen zijn in €) tussen de  
00,00 tot 10,00 gaan met 0.25 omhoog 
10,00 tot 25,00 gaan met 0,50 omhoog 
25,00 tot 50,00 gaan met 1,00 omhoog 
50,00 tot 100,00 gaan met 2,50 omhoog 
100,00 tot 250,00 gaan met 5,00 omhoog 

250,00 en hoger gaan met 10,00 omhoog 
 
Indien er meer biedingen zijn met eenzelfde maximum, zal d.m.v. loting worden 
bepaald wie de kavel krijgt toegewezen. 
 

De verkoopprovisie ten bate van de vereniging bedraagt 10% van de opbrengst 
van de verkochte kavels, 5% wordt betaald door de kopers boven de prijs 
waarvoor zij de kavels hebben gekocht op de veiling en 5% door de inzenders, 
hetgeen ingehouden wordt op de opbrengst van de op de veiling verkochte 
kavels. 
 

De kavels waarvan u het hoogste bod heeft, worden bij u thuis gebracht als u in 
Barendrecht woont. De leden buiten Barendrecht wordt het toegezonden. 
De uitslag wordt anoniem gepubliceerd op de website. 
 

De vereniging is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van het 
veilingmateriaal door de inzenders geleden. Ieder lid, dat veilingmateriaal 
aanbiedt voor verkoop, blijft aansprakelijk voor schade en verlies van het 
materiaal voor, tijdens en na (voor zover niet verkocht) de veiling. 
 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg 
met de veilingmeester. 
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    Veiling januari 2021      

  x x = gebruikt   xx = ongebruikt (met plakkerrest)  xxx = Postfris   

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 xxx Liechtenstein Michel 48B 50,00 7,50 

2 x Liechtenstein Michel 51B 110,00 11,50 

3 x Liechtenstein Michel 52B 85,00 9,50 

4 xxx Liechtenstein Michel 52B 170,00 15,00 

5 x Liechtenstein Michel 122/124 150,00 14,00 

6 x Generalgouvernement Michel 101/103 Sonderstempel   1,00 

7 x Frankrijk Michel 7 (1 Fr. Karmin) helaas rechtsboven     

    een scheurtje, tevens een vals exemplaar 1.000,-- 15,00 

8 x Nederland nr. 108a type II "Platte R" 3,00  0,50 

9 x Nederland nr. 244/247 ANVV-zegels met speciaal      

    stempel 's-Gravenhage ANVV (zie omschrijving catalogus) 90,00 18,00 

10 xxx Nederland Dienstzegel nr. D59/D60 in paartjes 4,10 1,00 

11 x Nederland Portzegel nr. P40/P41 14,00 1,50 

12 x Nederland Postbewijszegel nr. 5 15,00 4,00 

13 x Nederland Roltanding nr. R85 16,00 2,50 

14 xx Nederland 222b/223b in de lastige lijntanding 12 x 12½ 106,30 15,00 

15 xxx Ned. Antillen 206/208 (10x in veldeeltjes van 4/6) 180,00 9,00 

16 xxx Berlijn Michel 72/73 met iets hoger keur Schlegel      

    beide zegels minimaal bruin vlekje 140,00 14,00 

17 x Nederland 293/295 speciaal stempel luchtvaarttentoon-     

    stelling 'AVIA' 1937 op fragment   7,50 

18 x Nederland 296/299 speciaal stempel luchtvaarttentoon-     

    stelling 'AVIA' 1937 op fragment   7,50 

19 xxx Complete collectie zilveren persoonlijke postzegels      

    Zeehelden in zilver (tarief aangetekend) met bijbehorend     

    rijk geïllustreerde albumbladen. Totaal 12 verschillende     

    zilveren persoonlijke postzegels, uitgebracht in 2011.     

    In verzamelalbum met cassette.   110,-- 

20 xxx Complete collectie zilveren persoonlijke postzegels      

    Oranje in zilver (tarief aangetekend) met bijbehorende     

    rijk geïllustreerde albumbladen. Totaal 24 verschillende     

    zilveren persoonlijke postzegels, uitgebracht in 2013.     

    In 2 verzamelalbums met cassette.   220,-- 
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    x = gebruikt   xx = ongebruikt (met plakkerrest)  xxx = Postfris   

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

21 xx Nederland 21 (10ct, rood) nagegomd met plakkerrest 140,00 17,50 

22 xxx Nederland 22 (12½ct, grijs) nagegomd (cat.w. voor xx) 195,00 22,50 

23 xx Nederland 30b/33a ongebruikt met gom  65,00 10,00 

24 x Nederland 1 (5ct, blauw) prachtige ruime randen 40,00 12,50 

25 x Nederland 6 (15ct, oranje)  120,00 22,00 

26 x Nederland 11 (25ct, donkerviolet) 125,00 22,50 

27 x Nederland 28 (1gld, grijsviolet) 50,00 9,50 

28 x Nederland 47 (2½gld, rood en blauw) pracht exemplaar! 175,00 48,00 

29 x Nederland 97 (50ct, licht geelgroen) randstuk 40,00 9,50 

30 x Nederland 100 (5gld, geel op roomkleur) 45,00 12,50 

31 x Nederland 105 (2½gld op 10gld) pracht exemplaar! 125,00 34,50 

32 x Nederland Postbewijs PW1/PW7 compleet, in voor deze      

    zegels schaarse gave tanding (zie voetnoot NVPH cat.) 470,00 180,-- 

33 xxx Nederland Brandkastzegels BK1/BK7 compleet     

     
    postfris met originele gom, pracht koop! 1.500,-- 475,-- 

34 x Nederland Dienstzegels D25/D26 20,00 1,50 

35 x Nederland Roltanding R31 39,00 9,50 

36 x Nederland Roltanding R33/R45, R48, R52 26,15 4,50 

37 x Nederland Roltanding R55 45,00 11,50 

38 x Nederland Roltanding R56 27,00 7,00 

39 x Nederland Roltanding R57/R68 27,00 6,00 

40 x BRD Michel 2402/2406 11,00 1,00 

41 x BRD Michel 2423/2427 11,00 1,00 

42 x BRD Michel 2439/2443 11,00 1,00 

43 x BRD Michel 2464/2468 11,00 1,00 

44 x BRD Michel 2517/2521 10,00 1,00 

45 x BRD Michel 2539/2543 10,00 1,00 

46 x BRD Michel 2578 2585/2587 8,80 1,00 

47 x BRD Michel 2630/2633 9,00 1,00 

48 x BRD verzameling 1956-2003 flinke collectie in 3 albums,      

    op een enkel velletje na compleet (bladen tot 2010)      

    flinke cataloguswaarde, opruim-inzet!   70,00 

49 xxx Nederland 90, 91, 92, 94  17,00 3,75 

50 xxx Nederland 1052 "koeienpaar"   1,00 

51 xxx Ned. Antillen 239/243 Zeemanswelvaren 1952 75,00 5,00 

52 x Nederland Esperanto-vel Olympiade 1928 212/219   20,00 

53 xxx Nieuw-Guinea 10/21 Koningin Juliana 1950-1952 133,50 25,00 
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    x = gebruikt   xx = ongebruikt (met plakkerrest)  xxx = Postfris   

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

54 xxx Ned. Antillen 218/233 Koningin Juliana 1950-1954 510,00 85,00 

55 xxx Verzameling Europa CEPT 1956 - 1975 (1956 xx)     

    verregaand compleet, hoge cat. waarde! Opruim-inzet!   35,00 

56 xx DDR Michel Block 7 (zonder gom) 40,00 4,00 

57 x DDR Michel 286/288 Deutsch-chinesische Freundshaft 150,00 30,00 

58 x DDR verzameling 1956-1990 COMPLEET verzameling     

    (1 eenvoudig blokje uit 1968 ontbreekt) in drie overvolle     

    albums. Mooie verzameling! Opruim-inzet! 2.423,-- 100,-- 

59 x DDR Michel Block 13 (controleerbaar stempel) 180,00 20,00 

60 x DDR Michel Block 12  30,00 4,50 

61 x DDR Michel Block 10  50,00 6,50 

62 xxx Berlijn Michel 112/113 & 121/123 gekeurd Eliades 200,00 25,00 

63 xxx Berlijn Michel 128 gekeurd Eliades 23,00 3,75 

64 xxx Berlijn Michel 129/130 & 131 gekeurd Eliades 14,50 2,25 

65 xxx Berlijn Michel 132/134  4,50 0,50 

66 xxx Berlijn Michel 140/154 & 135 diverse gekeurd 60,00 8,00 

67 xxx Nederland PRA "Het Sterrenboek" , lastig Prestigeboekje 175,00 75,00 

68 x Doos   1,00 

69 x Insteekalbum 48blz. Paarden, schepen, vlaggen   3,00 

70 x Insteekalbum 40blz. (zwart) West-Europa, Australië   3,00 

71 x Insteekalbum 64blz. (zwart) Sport   4,00 

72 x Insteekalbum 32blz. Portugal   1,00 

73 xxx Insteekalbum 32blz. (zwart) Nederland PB's, blokken etc.   4,00 

74 fdc Belgisch Congo B3, B4, B5, B6   1,00 

75 x Insteekalbum 32blz. België   2,00 

76 x Insteekalbum 16blz. (zwart) Ruimtevaart, militairen   1,00 

77 x Insteekalbum 16blz. (zwart) Zweden, Finland   2,00 

78 xxx Insteekalbum 4blz. Nederland   1,00 

79 x Insteekalbum 16blz. Europazegels w.o. xx, xxx   2,00 

80 x Insteekalbum 16blz. Tsjechoslowakije, Liechtenstein   2,00 

81 x Insteekalbum 16blz. West-Europa en meer   1,00 

82 x Insteekalbum 16blz. Denemarken   2,00 

83 x Insteekalbum 32blz. Treinen en Polen   2,00 

84 x Insteekalbum 16blz. Post/zegel op zegel   1,00 

85 x Insteekalbum 16blz. (zwart) Noorwegen   2,00 

86 x Insteekalbum 8blz. Indonesië, flora en fauna, sport   1,00 

87 x Insteekalbum 48blz. Vogels en Griekenland   3,00 
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    x = gebruikt   xx = ongebruikt (met plakkerrest)  xxx = Postfris   

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

88 x Insteekalbum 16blz. (zwart) 48 thematische blokken   4,00 

89 x Insteekalbum 16blz. Joegoslavië en Israël   1,00 

90 x Insteekalbum 32blz. Oostenrijk, w.o. xxx   3,00 

91 x Insteekalbum 16blz. Australië, West-Europa   2,00 

92 x Insteekalbum 32blz. (zwart) Italië, Argentinië, RSA   3,00 

93 x Insteekalbum 16blz. Malta   1,00 

94 x Insteekalbum 64blz. Bloemen, vlinders en vissen   4,00 

95 x Insteekalbumpje Noord-Afrika, Rusland   1,00 

96 x Insteekalbumpje San Marino, w.o. xx/xxx   1,00 

97 x België blok 7 18,00 2,75 

98 x België blok 8 17,00 2,50 

99 xxx België blok 9B 17,00 2,50 

100 xxx België blok 11 20,00 3,00 

101 xxx België blok 14 6,00 1,00 

102 xxx België blok 16 28,00 4,50 

103 xx België blok 17 12,00 2,00 

104 xxx België blok 31 4,00 0,75 

105 cat. Michel nr. 9 (deel 2) Japan, Korea, Mongolië en meer     

    2018 nieuw  89,00 40,00 

106 cat. Michel Europa CEPT 2017, z.g.a.n. 58,00 20,00 

107 cat. Michel Sovjet Union -Special 2017 nieuw 149,80 80,00 

108 cat. Michel nr. 9 (deel 1) China 2018, z.g.a.n. 89,00 40,00 
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Uitgifte Postnl 1e half jaar 2021 
 
Met twee feuilleton-emissies ‘Beleef de natuur’ (flora & fauna met 30 verschillende postzegels) en 

‘Typisch Nederlands’ (wooncultuur met 30 postzegels, waarvan maar 6 verschillende) in combinatie 

met milieu-emissies ‘Duurzaamheid’ (6 postzegels) en Bedreigde bijen (6 postzegels) en 50e 

verjaardag koningin Maxima (5 postzegels) worden maar liefs 77 postzegels uitgegeven, terwijl het 

frankeergebruik van de postzegel ieder jaar opnieuw met sprongen achteruitgaat. 

 

• Nationale Park Dwingelderveld ligt in Drenthe (4 januari 2021). 

• Stolpboerderijen (4 januari 2021). 

• Houten woningen (22 februari 2021). 

• Beschermd natuurgebied De Onlanden ligt ten zuiden, vlakbij de stad Groningen 
(22 februari 2021). 

• Grachtenpanden (22 maart 2021). 

• Duurzaamheid (22 maart 2021). 

• Woonboten (6 april 2021). 

• Bedreigde bijen (10 mei 2021, deelafbeelding is afkomstig van 2 cent kinderzegel 
1950 nvph 563 

• Rijtjeshuizen (14 juni 2021). 

• Landgoed Natuurgebied Duin en Kruidberg ligt zuidoostelijk van IJmuiden (12 juni 
2021) 
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UW CONTRIBUTIE VOOR 2021 IS TOCH AL BETAALD? 

NEE! 

DOE HET DAN NU € 12.50 OP REKENING 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 

 



 

Biedlijst schriftelijke veiling Januari 2021 

kavel  bod kavel  bod kavel  bod kavel  bod 

1   30   59   88   

2   31   60   89   

3   32   61   90   

4   33   62   91   

5   34   63   92   

6   35   64   93   

7   36   65   94   

8   37   66   95   

9   38   67   96   

10   39   68   97   

11   40   69   98   

12   41   70   99   

13   42   71   100   

14   43   72   101   

15   44   73   102   

16   45   74   103   

17   46   75   104   

18   47   76   105   

19   48   77   106   

20   49   78   107   

21   50   79   108   

22   51   80       

23   52   81       

24   53   82       

25   54   83       

26   55   84       

27   56   85       

28   57   86       

29   58   87       

Naam :   

Adres :    

Postcode : plaats: 

Telefoon :   

Inzenden voor 25 januari 2021 
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De geschiedenis van het postzegelverzamelen 19, Nederland in 1863 
 

Eigenlijk is het niet zo gek dat 
de filatelie in het begin van de 
zestiger jaren zich vooral 
buiten Nederland afspeelt. 
Met drie verschenen 
postzegels viel er hier nog 
niet zoveel te verzamelen (al 

zal een huidige stempel- of plaatverzamelaar van de 1e emissie daar anders over denken). 
In 1864 verdubbelde het aantal zegels en in 1867 verdubbelde het opnieuw. 
In het jaar dat de slavernij werd afgeschaft en vlak voor het jaar dat het aantal 
Nederlandse postzegels verdubbelde van drie naar zes verscheen een postzegelcatalogus 
van een andere Nederlandse auteur en geen onbekende. 
 

Pieter Harmen Witkamp was, zeker in Amsterdam, in de vijftiger en 
zestiger jaren van de 19e eeuw een bekende figuur. Hij schreef o.a. over 
geschiedenis, aardrijkskunde en de stad Amsterdam. Hij was tevens een 
uitstekend cartograaf. 
 

Eind 1863 gaf hij een 
postzegelcatalogus uit. In tegenstelling 
tot alle andere tot dan toe verschenen 

catalogi behandelde Witkamp niet de postzegels van de 
gehele wereld, maar alleen die van Europa. Er 
verschenen twee delen. Deel 1; Noordelijk Europa en deel 
2; Middel Europa. Tegenwoordig zijn de meeste catalogi 
geografisch begrensd. Witkamp was de eerste hiermee. 
Mogelijk was hij van plan een hele reeks uit te brengen 
want de titel van de catalogi was telkens ‘De Postzegels 
van alle Rijken en Staten’ met daaronder een nummer en 
gebiedsaanduiding. Het is echter bij twee delen gebleven. 
In Frankrijk werd in 1863 aandacht aan de nederlandse 
postzegels gegeven. Natalis Rondot behandelt Nederland 
in het eerste nummer 1863 van het Magisin Pittoresque. 
De vertaling van de tekst luidt alsvolgt: 
Koninkrijk Nederland 
5 postzegels, 1 type. 
 

De posthervormingswet is van 12 april 1850, maar het 
gebruik van postzegels begint niet voor 1 januari 1852. Met de wet van 1850 zijn vaste 
bedragen vastgesteld voor brieven van 15 gram op 5, 10 en 15 cent afhankelijk van de 
afstand. De tarieven zijn in 1855 teruggebracht tot 5 cent voor een afstand tot 30 kilometer 
en 10 cent voor een afstand groter dan 30 kilometer. Een uniform tarief van 5 cent is in 
1860 door de tweede kamer aangenomen en vervolgens verworpen door de eerste kamer. 
 

Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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De geschiedenis van het postzegelverzamelen 20, Het onstaan van 

schaubek 
 

De naam van Gustav Bauschke vinden we ook vandaag nog terug in de filatelie. Echter 
met de letters wat door elkaar gehusseld tot Schaubek. Hoe dat zo kwam en welke rol 
Gustav Wuttig speelde wordt in deze aflevering behandeld. 

Gustav Wuttig was een boekhandelaar in Leipzig die zich naast 
boeken ook bezighield met postzegels. Hij was eigenaar van 
het ‘Literarisches Museum’, geen museum maar een zeer 
bekende boekhandel in Leipzig, tevens uitgeverij en 
uitleenbibliotheek. Hij gaf een postzegelalbum en een 
postzegelcatalogus uit waarbij de laatste een voortzetting was 
van,  de in deel 17 van deze serie beschreven, catalogus van 
Zschiesche en Köder. In 1864 werd Wuttig, hij was toen 
ongeveer 55, ziek en verkocht zijn ‘Literarisches Museum’ aan 
Gustav Bauschke. 
Gustav Bauschke lijkt enigszins een mysterieuze figuur. 
Bauschke is geboren in 1840 en reeds overleden in 1879. 
Bausche was dus 24 toen hij de zaak van Wuttig overnam. In 
1867 verdwijnt Bauschke plotseling van het toneel. Het is niet 
duidelijk wat er gebeurd is, maar blijkbaar was er iets aan de 

hand waardoor hij het beter vond, of gedwongen werd, om voorlopig even van het toneel te 
verdwijnen. In die periode nam Julius Kümmel de zaken waar. Kümmel emigreerde in 1875 
naar Amerika, maar intussen stond Bauschke na een terugkeer in 1869 weer aan het roer 
van het Litararisches Museum. Blijkbaar was er toch iets gebeurd waardoor zijn naam 
geen al te beste klank meer had want in 1870 wordt een nieuw vaktijdschrift en een 
grootformaat postzegelalbum gepubliceerd onder de naam Schaubek. 
Een verwisseling van wat letters in de naam van Bauschke. 
Schaubek albums werden een begrip in de filatelie en worden tot op 
de dag van vandaag nog steeds uitgegeven. 
Klik hier voor een historisch overzicht op de site van 
Schaubek.  Bauschke stond er bij het uitbrengen van zijn albums 
zeker niet alleen voor. Bekende verzamelaars als Th. Claudius, dr. 
Joseph, S.F. Friedman en Alfred Moschkau hebben hem met raad en 
daad bijgestaan.                                                                                       
Alfred Moschkau 

In het midden van de zeventiger jaren ging het, mede 
door een geestesziekte, weer verkeerd met 
Bauschke en kwam hij in aanraking met justitie. Hij 
verkocht zijn zaak in 1876 voor 10.500 goudmarken 
aan de gebroeders Senf, die het tot grote bloei wisten 
te brengen. Bausche ging steeds verder achteruit en 
werd opgenomen in een inrichting te Colditz waar hij            
         De gebroeders Senf                   in 1879 
overleed. 

 

Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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De geschiedenis van het postzegelverzamelen 21, De concurentie barst los 
 

Het jaar 1863 begint met een goede basis. Overal in Europa was de filatelie, of 
timbromanie zoals het toen genoemd werd, 
mateloos populair. 
 
In Engeland was er zelfs zoveel vraag naar ‘The 
Stamp Collector Magazine’ dat de eerste vier 
nummers werden herdrukt. In het eerste 
nummer vinden we een inleiding getiteld ‘Postal 
Chit-Chat’, een korte omschrijving van de 
openluchtbeurs op de Cheapside te Londen. 
Twaalf maanden geleden, zegt Stamp 
Collectors Magazine, was er in Londen nog 
geen enkele winkel waar men postzegels kon 
kopen. Nu zijn er al een dozijn of meer 
gerenommeerde handelaren en daarnaast nog 
heel wat figuren die aardig profijt weten te 
trekken uit de door Rowland Hill gecreëerde 
papiertjes. 
Ook elders in Europa schieten de 
postzegelwinkels als paddenstoelen uit de 
grond. Het zal duidelijk zijn dat er nogal wat 
lieden bij waren die vooral een graantje mee 
wilden pikken van de hausse en de zaken niet al 

te serieus namen. Ze vielen vaak vanzelf door de mand, want de kennis onder 
verzamelaars nam door de verschillende tijdschriften snel toe. Er was inmiddels een 
stevige concurentie. Niet alleen tussen handelaren, maar ook tussen tijdschriftuitgevers. 
Reden voor het ‘Stamp Collectors Magazine’ om vanaf het aprilnummer 1863 elke maand 
een gratis postzegel bij te voegen. Dat waren dan lage waarden van ongebruikte 
postzegels die goedkoop in grote oplagen gekocht konden worden. Dat ze ongebruikt 
waren was belangrijk omdat ze dan gewoon in het blad geplakt konden worden. 
Verzamelaars vonden dat prima, want gom verzamelde men nog niet in die tijd. Men trok 
het zegeltje eenvoudig uit het blad en zette het met een lik dextrine vast in het eigen 
album. Ondanks het feit dat het goedkope zegels waren zou een vondst nu best leuk zijn. 
 
   
 
 
 
 
 
 
In de 1863 nummers zaten; een 1 lepton bruin van Griekenland, Atheense druk, een 1/3 
Silb.Gr. groen van Thurn und Taxis, een 1c Boyd’s City Express, een 3pf groen Saksen 
1863, een 2c geel Italië 1862, een 4c grijs Italië 1863, een 3 öre bruin van Zweden, en een  
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2c blauw op geel van Spanje juli 1862. Een aardige verzameling bij een abonnement, en 
zo ging dat jaren door. 
De actie met gratis postzegels bleef niet geheel zonder gevolgen, het aantal lezers nam 
snel toe, en daardoor ook niet zonder volgers. Ook andere bladen namen deze tactiek 
over. Een aantal bladen gaf geen originele postzegels, maar herdrukken of facsimile’s. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo verstrekten de gebroeders Senf jaren later facsimile’s bij hun ‘Illustriertes Briefmarken 
Journal’. De markt werd hierdoor op den duur overstroomd wat tot hevige protesten vanuit 
verzamelaarsverenigingen leidde. De firma Senf besloot daarop dergelijke uitgaven stop te 
zetten. Tegen de eeuwwisseling waren de gratis zegels zo goed als geheel van het toneel 
verdwenen. 

Juist de laatste jaren lijkt het 
verschijnsel weer enigszins terug te 
keren en dan met name bij de 
aankoop van catalogi. De Belgische 
bondscatalogus geeft al jaren een 
speciaal velletje (zonder 
frankeerwaarde) cadeau, de NVPH 
geeft blauwdrukken, eveneens zonder 
frankeerwaarde bij haar Speciale 
catalogus en speciaal vervaardigde 
persoonlijke velletjes met 
frankeerwaarde bij de catalogus 
Persoonlijke Postzegels. 
 

Rob Smit (Postzegelblog.nl) 
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UW CONTRIBUTIE VOOR 2021 IS TOCH AL BETAALD? 

NEE! 

DOE HET DAN NU € 12.50 OP REKENING 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. 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 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                   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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