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Maandblad december 2019
Het bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de
ledenbijeenkomst van:
Donderdag 12 december 2019
in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang
activiteiten om 20.00 uur. Zaal om 19.00 uur open. Introducés zijn van
harte welkom.

PROGRAMMA:






Welkomstwoord
Verenigingsnieuws
Kerstkienen
Veiling
Verloting

En ook:

Nieuwtjesdienst

Rondzendverkeer

Winkeltje
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LET OP:

Van het bestuur

Het jaar 2019 zit er bijna op. En misschien is er weer wat ruimte voor de
bekende verzuchting: “Wat vliegt de tijd”. Toch kijkt het Postmerkbestuur op een goed jaar terug, waarin niet alleen de nieuwe secretaris
kon worden verwelkomd (Jan Rentinck), maar ook een nieuwe Webmaster, t.w. Hans Vermeulen. Die inmiddels ook de veilingmeester assisteert
bij de samenstelling van de Postmerkveilingen (een traject, dat mogelijk
uitmondt in de gehele of gedeeltelijke overname van veilingtaken van
Guus van Wijk). Velen van u zijn al zo vlot geweest, om de contributie
voor 2020 te betalen. Daar is de Penningmeester dan weer blij mee.
Voor degenen, die dat nog gaan doen het volgende:
Voor een lidmaatschap met digitaal Postmerknieuws zijn de kosten
€ 12,50; Voor een lidmaatschap met papieren Postmerknieuws is dat
€ 17,50; Voor een abonnement op Filatelie komt daar nog eens € 20,57
bij. Dus resp. € 33,07 dan wel € 38,07.
Betalingen gaarne op (IBAN) NL43INGB0001690829 tnv. Het Postmerk
in De Bilt.
Iedereen, die voor 1 jan 2019 zijn contributie heeft betaald, dingt mee
aan een verloting van enkele postzegelprijzen in de januari bijeenkomst!!!
Het programma van de decemberbijeenkomst ziet er (welhaast geruststellend) vertrouwd uit met diverse versnaperingen, een ruimer beprijsd rondje kienen en uiteraard de jaarlijkse Kerstverloting. Er zijn al
bijna 150 lootjes verkocht, dus nog 150 te gaan. Wij wensen u een gezellige avond, een plezierige Kerst/Jaarwisseling en een goed begin van
het nieuwe jaar. Tot januari 2020!

Verslag vorige bijeenkomst
De novemberbijeenkomst stond in het teken van de Grote Veiling. Op
vrijdag, voorafgaand aan de veiling, was de zaal al ingericht en de
zwaardere kavels hadden al een plaats gekregen. De volgende morgen
om 8.30 uur werd de rest van de kavels neergezet, was de veiling compleet en klaar voor de eerste kijkers. De eerste klanten stonden al voor
9.30 uur te dringen om binnen te komen. Om 12.30 uur werd het openingswoord gesproken door de voorzitter en direct daarna startte de
veilingmeester van dienst met de eerste kavels.
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In het begin werd er nogal aarzelend geboden, maar allengs verbeterde
dat tot aan een korte pauze om ca 13.45 uur. In het 2 e gedeelte van de
veiling werden de biedingen nog geanimeerder en om ca 15.00 uur werd
het laatste kavel weggehamerd. Daarna het ophalen van de nota’s, het
betalen van de rekeningen en het ophalen van de gekochte kavels. De
restanten werden in 2 auto’s geladen en de vrijwilligers namen daarna
de dag door onder het genot van een drankje.
Nu nog wat cijfers: 695 kavels bijeengebracht door 30 inzenders en 12
nalatenschappen. Er werden 46 biednummers uitgereikt en er waren 14
schriftelijke bieders. Van de aangeboden 595 kavels zijn er op het moment van schrijven nog 310 over, waarvan een groot gedeelte naar de
veiling van de Heuvelrug gaat.
De omzet zit, ook op dit moment, op iets meer dan € 10.000,00. Ruim
voldoende om, na aftrek van kosten, een mooie opbrengst bij te schrijven.
Als laatste dankt de club de vrijwilligers, die deze veilingdag mogelijk
hebben gemaakt, te weten: Akke, Tonny, Wilma, Hans, Jan te B., Jan M.,
Jaap en Herman.

Ledenwerfactie
De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zoveel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereniging. De leden die nieuwe leden aanbrengen, ontvangen een
prijs, gerelateerd aan het aantal aangebrachte nieuwe leden in
dat jaar.
Neem ook eens iemand mee die nog niet is geïnfecteerd met
het postzegelvirus, wellicht is het besmettelijk!
Naam aanbrenger
Hans Vermeulen
Flip Baay

Aantal nieuw aangebrachte leden,
aangebracht in 2019
1
1

Komende bijeenkomsten
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
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9 januari 2020.
13 februari 2020.
12 maart 2020.
9 april 2020.
14 mei 2020
11 juni 2020.

Van de veilingmeesters
De beschrijving van de afloop van de Grote Veiling van november vindt u
in het voorwoord van het bestuur. De iets kleinere veiling van december
vindt u hieronder, slechts 100 kavels, waaronder enkele fraaie!!
De decemberveiling is de laatste die door Guus van Wijk is gemaakt en
voorbereid. Vanaf januari 2020 gaat dat veranderen en gaat Hans Vermeulen de veiling voorbereiden. Het heeft al enkele keren in het Postmerknieuws gestaan maar hier vertellen we het nogmaals. Kavels dienen
te worden ingeleverd bij Hans. Dat nog niet iedereen de weg heeft gevonden blijkt uit de hoeveelheid aangeboden materiaal welk bij hem is
aangeleverd. Als dat niet snel verandert zullen de veilingen snel kleiner
worden!!! De financiële afwikkeling blijft voorlopig hetzelfde, met dien
verstande, dat we steeds meer over zullen gaan naar digitale afhandeling.
Doet u de club, Hans en de veiling een plezier en overlaadt hem met
kavels van goede kwaliteit voor een redelijke prijs, zodat alle leden er
plezier aan beleven.
Een plezierige veiling toegewenst!!
Hans Vermeulen, Guus van Wijk, veilingmeesters

Veiling 12 december 2019
De biedingen voor de veiling gaan als volgt: Van
€ 1,00 tot € 10,00 met € 0,50 omhoog en van
€ 10,00 tot € 50,00 met € 1,00 omhoog.
Daarboven met € 2,00 omhoog.

Veiling Het Postmerk mei 29.

Veiling december 2019
Kavel
1
2
3
4

Inz Omschrijving
220
1e Emissie, 5 cent blauw, (1)
45
Willem III, 1e emissie 15 cent
oranje. (3)
31
2e Emissie 1864, nette tanding,
(4 - 6)
45
Willem III, 1872, 7,5 ct. chocolade
bruin, (20)

**/*/0
0
0

C.W.
40,00

Inzet
4,00
10,00

0

150,00

20,00

0

22,50

4,00

6

5

232

6

220

7
8

220

9

10

10
11
12

232

220

90
232
45

13
14

232

15

45

16
17

232

45

18
19

218

20

7

21

61

22

90

23

90

24

90

25

90

26
27
28

74

29

210

30

44

31
32
33
34

44

231

35

19

7

218

7
7

44
43

Willem III, 1872, 22,5 ct. blauwgroen, (25) zonder gom
Willem III 1872, 22,5 cent groen,
(25)
idem, een gulden grijsviolet, (28)
Wilhelmina hangend haar, 50 cent
geelbruin, (43)
Wilhelmina 1923, ongetand 10 cent
grijs op briefstukje, (83)
Cijfer 1921, 20 ct lichtblauw, (109)
Tooropzegels 1923, (134 - 35)
3 Koninginnen 1934, (265, 266 en
269)
Guilloche opdrukken, 100ct, (371)
Wilhelmina 1948, gewijzigde tekening, hoge waarden, (487 - 89)
Juliana "en face" hoge waarden
1949, (534 - 37) plakker
Armenwet opdrukken 1913, (D1 - 8)
Postbewijszegel 1,5 gulden geel
(PW 2)
Insteekkaart klassiek Nederland
Curaçao, hulpuitgifte 1918, 4 halve
zegels
België, Zuidpoolexp. 1957 - 58, OBP
blok 31
Berlijn, Klokken 1953 klepel midden,
(Mi 101 - 05)
Briefkaart 8 juli 1902 met GR De
Krim en Dedemsvaart
Briefkaart 14 april 1891 met KR
Jutphaas
Ansichtkaart 21 juni 1918 met KB
stempel Legerplaats bij Laren
Ansichtkaart 31 aug 1904 met GR
Legerplaats bij Harskamp
Mapje met FDC's Aruba E1 - 42
NVPH catalogus Nederland 2019
NVPH catalogus NOG 2018, met
plaatfouten catalogus
2 Insteekkaarten Nederlandse
Europa zegels
Map met insteekkaarten zegels
vanuit exotische oorden
Insteekbladen klassiek Brazilië
Insteekbladen klassiek Chili
3 Jaarsets Nederland, 1986 t/m 88
insteekblad zeilschepen Solomon
Islands
Nederland, insteekboekje zegels 70er jaren

*

70,00

7,00

0

55,00

6,00

0
0

50,00
25,00

7,00
3,00

0

10,00

1,00

*
0
**/*

40,00
50,00
82,00

5,00
7,00
10,00

*
**

48,50
60,00

7,00
8,00

*

1.150,00

100,00

0
0

240,00
20,00

30,00
4,00

**/*
0

495,00
40,00

40,00
5,00

**

180,00

15,00

50,00

6,00

0

2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
4,00
8,00
**

1,00

**/0

1,00

0
0
**
**

1,00
1,00
4,00
1,00

**/*

4,00

36

61

37

78

38

61

39
40
41
42
43

64

44

88

45

88

46

88

47

90

48
49

99

50

99

51

99

52

99

53

61

54

61

55

61

56

61

57

61

58

86

59

86

60

86

64
64
64
88

99

Berlijn, insteekboekje met zegels,
hoge Cat. waarde
Spanje, aardige verzameling in
Multo map, ook iets Tanger en IFNI
Lege groene Leuchtturm falzlos
band met cassette en blanco bladen
Nederland
Insteekalbum vol Nederland
Insteekalbum Nederland 1991 - 95
Insteekboek Duitsland
Insteekboek N. Indië, Indonesië
Verzameling Oostenrijk in Davo,
1960 - 87 goed gevuld
Leeg Davo luxe album Oostenrijk I
met cassette, 1850 - 1922
Leeg Davo kristal album Oostenrijk
II met cassette, 1945 - 69
Leeg Scott album Oostenrijk met
cassette1850 - 1988
Insteekboekje met zegels Turkije,
Algerije en Egypte
Luchtpostencyclopedie 1, Tschroots
Boek over postzegels en de tegenstand tegen Hitler-Duitsland
Insteekalbum met zegels diverse
landen en thema's
SAFE ringband met cassette en iets
zegels
Album met ruim 200 Ned. FDC's
tussen E52 en 225
Insteekboek zegels van o.a.
Rusland, Oostenrijk
Insteekboek met zegels diverse
landen, verrassend
Insteekboek met Duitsland, Brd,
Bayern, DDR
Insteekboekje met zegels o.a.
Duitsland, Oostenrijk etc.
Insteekboekje met zegels divers,
o.a. Reich, Scandinavië
Insteekboek met zegels Duitsland,
veel Brd en iets Reich
Insteekboewk met zegels Zwitserl.,
België en Luxemburg
Insteekalbum zegels Oostenrijk

Nalatenschappen
232
61
Restant Nederland in insteekboek,
1965 - 2000
233
62
Davo Luxe Ned. III met cassette,
inhoud zegels 1985 - 89
233
63
Davo kristal Ned. III met cassette,
inhoud zegel 1970 - 84

0

10,00

*.0

10,00
3,00

**/0
**
*/0
*/0
0

5,00
2,00
2,00
2,00
20,00
6,00
3,00
1,00

*/0

5,00
4,00
2,00

**/0

3,00

0

2,00
3,00

**/0

5,00

**/0

6,00

0

4,00

0/*

2,00

**/*/0

2,00

0

2,00

0

1,00

**/*/0

4,00

**/0

3,00

**

8,00

**

4,00

8

9

64

233

65
66
67

233

68

231

69

231

70
71
72
73

231

74

230

75

230

76

220

77

220

78
79
80

220

81

234

82

234

83

230

84
85

230

86

234

87

230

88

230

89
90

230

91

199

92

199

93

234

94

234

231
231

230
230
230

220
234

234

199

Davo luxe bladen 2005 - 10,
pagina's 177 - 210, leeg
Album met Ned. FDC's
Nederland, zegels in insteekalbum
Insteekalbum met zegels vele
landen, veel Zuid Amerika
Insteekalbum met zegels divers
landen
Insteekalbum met zegels divers
landen
2 Vrijwel lege insteekboekjes
Insteekboek zegels USA
Insteekboek zegels Engeland
Insteekboek met zegels van de
landen C t/m E
Insteekboek met zegels van landen
met een C
Insteekboek met zegels van de
landen E en F
Leeg insteekboek met 16 witte
bladen
Leeg insteekboek met 16 witte
bladen
Stuiverboek met honderden zegels
Stuiverboek met honderden zegels
Insteekboek met Nederlandse
zegels, ook modern
Insteekboekje met Nederlandse
zegels
Dik insteekalbum met gebruikt
Nederland "en gros"
Insteekboek met iets Kerstzegels
Canada
2 Insteekalbums met zegels Polen
Insteekalbum met zegels thema
Muziek, 1970 - 82
Insteekalbum met zegels div.
landen, oa USA, Frankrijk, Noorwegen, Italië
Dik insteekboek met zegels van de
landen H t/m J
Insteekboek met zegels Duitsland,
Reich en Brd.
Map met insteekkaarten Nederland
Restant Nederland in Davo I kristal,
1876 - 1959
Restant Nederland in Davo II kristal,
1960 - 1980
Restant Nederland in Holland album,
tot 1979
Zwitserland, insteekalbum met
gebruikte zegels
Zwitserland, insteekalbum met
gebruikte moderne zegels

1,00
**/0
0

1,00
4,00
5,00

0

2,00

0

2,00

0
0
0

1,00
2,00
4,00
3,00

0

3,00

0

3,00
3,00
3,00

0
0
**/0

5,00
5,00
6,00

**/*

5,00

0

10,00

0

1,00

0
**/0

5,00
10,00

0

5,00

0

5,00

0

4,00

0
*/0

1,00
1,00

**/*/0

1,00

0

1,00

0

8,00

0

5,00

95

234

96

234

97

234

98

234

99

234

100

230

Dik insteekalbum (Yvert & Tellier)
met zegels gehele wereld
Insteekalbum met zegels thema
muziek 1991 - 2005, veelal postfris
Davo standaard album Nederland
met gebruikte verzameling tot 1996
Davo standaard album Nederland
met verzameling 1990 - 99
Davo standaard album Nederland
met verzameling 1940 - 90
Canada, 4 souvenir Collections,
1978. 79, 83 en 84

0

8,00

0/**

15,00

0

50,00

**

10,00

**/*

25,00

**

10,00

Biedlijst voor de schriftelijke bieder
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen:
Kavel

Bod

Opbrengst

Biedbriefje inleveren voor de veiling of opsturen naar de veilingmeester.
Naam: …………………………………………………………. Lidnummer: ………………………
Telefoonnummer: …………………………………… Handtekening: ………………………
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Postzegelnieuwtjes

12

Hoe ongewoon gewoon kan zijn.
Op 18 oktober verscheen het postzegelvel
‘Gewoontjes’ van PostNL waarin knikkers
de hoofdrol spelen. Geen bonken, kalebassen of stuiters, maar gewoontjes. Deze
oude naam gebruiken kinderen ook nu nog
steeds voor de kleinere knikkers waarmee
ze het knikkerspel spelen.
De titel is een knipoog naar de tegenstelling met het ontwerp, dat allesbehalve
gewoon is. Grafisch ontwerper Michiel
Schuurman
uit
Amsterdam,
die
de
postzegels ontwierp, heeft een fascinatie
voor hoe de allergewoonste dingen eruit
zien.
Op elke postzegel zijn 1 of 2 glazen knikkers met soms 1 of meer kralen
afgebeeld, tegen een roze achtergrond. Bij iedere knikker of kraal is de
lichtinval zichtbaar, met de bijbehorende schaduwwerking. Op de
achtergrond staan wazige cirkels met gekleurde ringen. De knikkers,
kralen en cirkels keren ook op de velrand terug. Ook zijn er
waterdruppels te zien en kralen die schijnbaar van de rondjes van het
prioritylogo zijn afgevallen.
Het ontwerp van ‘Gewoontjes’ past in het beleid van PostNL om
regelmatig winnaars van prestigieuze ontwerpwedstrijden een vrije
opdracht te geven om postzegels te ontwerpen. Zo verschenen eerder dit
jaar de postzegels ‘Openbaar vervoer in Nederland’, ontworpen door
Thijs Verbeek, winnaar van de European Design Award (Gold) in 2018.
Het postzegelvel ’Gewoontjes’ telt 6 verschillende postzegels voor post
tot en met 20 gram met een internationale bestemming. De postzegels
zijn reeds vanaf 18 oktober verkrijgbaar bij het postkantoor in de
Brunawinkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels
zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op
telefoonnummer 088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald.
Decemberzegels 2019.
De PostNL decemberzegels van dit jaar zijn geïllustreerd door Lieke van
der Vorst. De internationaal veelgevraagde illustrator uit Eindhoven liet
zich onder meer inspireren door haar persoonlijke herinneringen aan de
decembermaand.
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Op het postzegelvel met de
20 decemberzegels staat een
tekening van een bonte parade met 10 personages, zowel
mens als dier, in een winters
landschap.
De
postzegels
ademen een warme sfeer uit
door de contrasterende kleuren met op de achtergrond
een hemel met sneeuwvlokken en sterren.
De tekeningen op de postzegels lopen in elkaar over.
Daardoor is op het postzegelvel als het ware een verhaal
ontstaan.

‘Zo is het een hele optocht van links naar rechts geworden’, volgens Van
der Vorst. ‘Een parade over een besneeuwde weg, die eindigt met de
ijsbeer bij de brievenbus die kaartjes verstuurt naar degenen die niet bij
het feest kunnen zijn. Dan is het verhaal rond.’
Het speciale decembertarief van € 0,82 per postzegel is geldig van 4 november 2019 tot en met 3 januari 2020. Een vel met 20 decemberzegels
kost dit jaar € 16,40. Bij aanschaf van 2 vellen decemberzegels ontvangt
de koper een bijzondere tas, gemaakt van 100% gerecycled PET-plastic.
De decemberzegels zijn reeds vanaf 4 november verkrijgbaar bij 7200
verkooppunten in Nederlands (waaronder Jumbo, Albert Heijn, Bruna,
Primera, Kruidvat en The Read Shop), via de website en bij de
klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-8689900. Buiten
de kerstperiode zijn decemberzegels ook als postzegel te gebruiken door
bij te plakken tot het dan geldende tarief.

Postzegel ABC
Eerstedag postwaardestuk (vervolg van Postmerknieuws oktober j.l.).
Nog een ander vroeg postwaardestuk komt uit de vroegere Britse kolonie
New South Wales in Australië. Het was een enveloppe met blinde
reliëfdruk van een dienstzegel (zonder waardevermelding) van de post in
Sydney. Deze werd in 1838 verkocht tegen de prijs van 1 shilling en 3
pence per dozijn.
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De bedoeling was de postbode te ontlasten van het verrekenen van port,
dat vaak erg tijdrovend was. Een groot succes was dit postwaardestuk
blijkbaar niet, want het volgende verscheen in New South Wales pas in
1870.
Eerste postzegelverzamelaar.
Naar het schijnt zouden er reeds omstreeks 1844 postzegelverzamelaars
zijn geweest. Ze dachten er evenwel nog niet aan om een verzameling
op te bouwen, zoals wij dat nu doen. Het waren snobs, die door
advertenties in de kranten grote hoeveelheden van de eerste twee
Engelse zegels Mi 1, 2, Yv 1, 2 zochten om daarmee bijvoorbeeld een
kamer te behangen! Het eigenlijke verzamelen begon omstreeks 1850,
omdat er toen van reeds verscheidene landen in Europa en van
overzeese landen, postzegels waren uitgegeven, zodat het verzamelen
ervan aantrekkelijk werd.
Eerste propagandestempel.
Het eerste propagandestempel werd reeds in 1661 in Londen gebruikt.
Het was een groot, rond stempel met een slordig uitgevoerde tekst: ‘De
post voor heel Kent vertrekt iedere nacht vanuit Round House in de Love
Lane en komt daar ook iedere morgen aan’. Op aankomende brieven
werden ovale stempels afgedrukt zoals ‘Zend uw antwoord met de post
van Round House in de Love Lane nabij Billingsgate.’
Eerste stempel.
Op dit gebied zijn dagelijks nieuwe verrassingen mogelijk, omdat
verzamelaars van eofilatelie steeds weer nieuwe, voordien totaal onbekende stempels vinden, die weliswaar niets te maken hebben met een
postorganisatie, zoals we die nu kennen, maar toch in verband staan met
privé bodenpost. In die zin is het vroegste thans bekende stempel op
brieven van Milaan naar Venetië van 1458, dat van de bodenpost van de
hertog Frans Alexander Sforza. Het stempel bestaat uit een dubbele
cirkel met als tekst MEDIOLANUM CURSORES (koeriers van Milaan) en
het wapen van de hertog.
* Mogelijk is dit anno 2019 achterhaald.
Eerste vlucht bijzonder stempel.
Dit soort bijzonder stempel interesseert vooral de aërofilatelist. Het
wordt bij een openingsvlucht voor de afstempeling van de zegels
gebruikt en heeft een tekst i.v.m. de vlucht.
Het stempel is evenwel niet altijd een bewijs, dat de brief ook werkelijk
met een eerste vlucht werd verzonden. In vele gevallen is er op de
achterkant van de brief een aankomststempel. Een bijzonder stempel
voor een eerste vlucht mag niet worden verward met een
bevestigingsstempel, waarbij het onbelangrijk is of dit stempel officieel
door de post ofwel door de luchtvaartmaatschappij werd gebruikt.
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Officiële bevestigingsstempels worden gewoonlijk na de dag van de
eerste vlucht niet meer uit welwilendheid afgedrukt.
Eerste vluchtstuk.
Is een brief of kaart, die bij de opening van een nieuwe lijn, aan een
luchtvaartmaatschappij, die post moet vervoeren, wordt meegegeven.
Daartoe worden talrijke particuliere enveloppen uitgegeven. De opgeplakte zegels worden meestal met een officieel bijzonder poststempel
afgestempeld. Op een andere plaats bevindt zich soms een bevestigingsstempel van de luchtvaartmaatschappij of van de post. De meeste
door handelaars of verzamelaars meegegeven eerste vluchtstukken
hebben een gefingeerd poste-restante adres, zodat ze na enige tijd aan
de afzender worden teruggezonden. Indien de eerste vlucht in het
buitenland plaats vindt, moeten de met zegels van het land in kwestie
gefrankeerde brieven op tijd aan de post of luchtvaartmaatschappij
worden bezorgd.
Over de inleveringstermijn vindt men informatie in verzamelaarstijdschriften. Er bestaat een omvangrijke gespecialiseerde literatuur.
E.F.M.
Afkorting van Expeditionary Forces Messages (= post van het expeditiekorps). Opdruk op 2 zegels van 1936 van Algerije, Mi 106 en 122, Yv
104 en 119, die door de Engelse en Amerikaanse troepen in Algerije in
1943-1944 voor frankering werden gebruikt en op het postkantoor van
Algiers verkrijgbaar waren.
EGEKO.
Opdruk op 2 Italiaanse zegels die in 1912 voor het postgebied Egeïsche
eilanden werden uitgegeven. Later luidt de opdruk respectievelijk de
zegeltekst: ‘Isole Italiane dell’Egeco’ (= Italiaanse eilanden in de
Egeïsche Zee).
Eichstätt-brief.
Een term uit de taal van de verzamelaars voor een brief, die vanuit
Straubing naar Eichstätt werd verzonden en die het enige bekende blok
van zes van het nummer 1 van Beieren (Mi 1, Yv 1) werd gefrankeerd.
Dit unieke object bevindt zich thans in het Berliner Museums für
Kommunikation in Berlijn.
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Eigendomsstempel.
Vele verzamelaars en filatelisten plaatsen en plaatsten een eigen stempel
op de achterzijde van hun zegels met hun naam voluit of hun initialen of,
erger nog, op de voorzijde van schaarse brieven, al dan niet uit de tijd
van de eofilatelie. Dit is een gewoonte, die beslist moet worden
afgeraden. Indien het stempel bijvoorbeeld in violette inkt wordt
afgedrukt, zal de zegel in zekere zin worden beschadigd. Want vaak
dringt die violette inkt in het papier door, zodat bijvoorbeeld een zegel,
die in bleek-gele of licht-oranje kleur werd gedrukt, een blijvende
beschadiging krijgt. Het stempel is dan meestal ook op de voorzijde
zichtbaar!
In vele landen o.a. de Verenigde Staten van Noord-Amerika beschouwd
men de zegels met een dergelijk eigendomsstempel (en zelfs een
stempel van een gereputeerd keurmeester) terecht als een zegel van de
tweede keus.
Bovendien bestaat er steeds een mogelijkheid, dat zulke stempels die de
eigenaar dienen aan te duiden, met keurstempels worden verward. In
plaats van een stempel van keurmeesters is het raadzaam een attest of
eventueel een foto-attest met toelichtende beschrijving te eisen.
Eigen post verzender.
Ambtelijke benaming in Oostenrijk voor ondernemingen, die regelmatig
grote zendingen ‘aangetekenden’ voorhanden hebben en gemachtigd zijn
eigen R-etiketten (zonder doorlopend nummer) op vensterenveloppen te
gebruiken. Deze geven de plaatsnaam met postcode aan met daaronder
Selbst-bezettler en in twee regels Aufgabe-Nummer/siehe Fenster. Het
nummer is derhalve met het adres in het briefhoofd getypt en door de
vensterenveloppe zichtbaar. Ook in enkele andere landen (bijvoorbeeld
Nederland, Duitsland, Zwitserland, e.a.) is dit systeem in zwang.
Einde van de rol.
Einde van een postzegelrol, waarmee deze in de zegelautomaat zo kan
worden vastgemaakt, dat de zegels tot het laatste exemplaar kunnen
worden gebruikt.
Meestal zijn er 4 onbedrukte of van een bepaalde druk voorziene lege
velden, ter grootte van een postzegel vastgeplakt. Specialisten verzamelen het einde van de rol met tenminste één eraan vasthangende
postzegel.
Eindvignet.
Is geen zegel, maar een getand of ongetanf stukje papier, meestal ter
grootte van een postzegel en al dan niet bedrukt. Gewoonlijk bevinden er
zich aan het einde van de postzegelrol 4 dergelijke eindvignetten.
Daarmee wordt de rol in de automaat bevestigd en kan deze de laatste
zegel nog afgeven (zie hiervoor: einde van de rol). Eindvignetten worden
met tenminste één eraan vasthangende zegel verzameld.
15

organiseert in samenwerking met WB Evenementen op:
ZATERDAG 30 november 2019
In Sporthal de Boog, Krimpenerbosweg 2a, 2923 LA Krimpen
aan den IJssel.
Een grote verzamelbeurs van postzegels, munten, brieven en
briefkaarten.
Toegang: € 3,- ; gratis voor leden van filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek.
Beurslocatie sporthal De Boog is eenvoudig met de auto te bereiken en de beurslocatie beschikt over een ruime gratis parkeergelegenheid.
Ook met openbaar vervoer is deze locatie goed te bereiken.
De RET buslijnen 97 en 98 rijden met een frequentie van elk
half uur vanuit beide richtingen tussen metrostation Capelsebrug en busstation Krimpen. Bij beide lijnen uitstappen halte
Vijverlaan van daar is het 7 minuten lopen naar de beurslocatie. Daarnaast Syntus/Arriva buslijn 195 vanaf metrostation Capelsebrug richting Schoonhoven rijdt ieder uur en uitstappen halte Krimpenerhout van daar is het 5 minuten lopen naar
de sporthal.
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Verenigingsinformatie
Bestuur:

Voorzitter

Otto Verkoren

030 2204027
voorzitter@postmerk.nl

Secretaris

Jan Rentinck

030 2717097
secretaris@postmerk.nl

Penningmeester

Guus van Wijk

030 2204138
penningmeester@postmerk.nl

Commissaris

Piet Bloemerts

030 2201060
commissaris@postmerk.nl

Facilitaire zaken

Jan te Brinke

030 2292047
facilitair@postmerk.nl

Ledenadministratie:
Aanmeldingen en wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven aan Guus van
Wijk, Van Houtenweg 15, 3732 BN De Bilt,
ledenadministratie@postmerk.nl
Veiling:
Tijdens iedere ledenbijeenkomst wordt er een interessante veiling gehouden.
Er wordt voor deze veiling 5% commissie of tafelgeld gevraagd. Ieder lid
kan kavels inleveren bij de heer Hans Vermeulen, tel. 030-6954715,
postmerkveiling@gmail.com
Bibliotheek:
Het Postmerk heeft een eigen bibliotheek. Er zijn diverse catalogi, een
elektrische tandingmeter, een watermerkzoeker en een UV-lamp gratis
beschikbaar. Inlichtingen: Tonny van Wijk, tel. 030-2204138. Uitlenen
kan na vooraf telefonisch contact door afhalen (Van Houtenweg 15, De
Bilt) of tijdens de ledenbijeenkomst.
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Erelid is: De heer A. G. van den Brink
De Leden van Verdienste zijn:
De dames A.M. van der Mark en A.S. Dijkema en de heren P. Bloemerts
en T. G. Hooftman.
Winkeltje:
Het winkeltje van de vereniging verzorgt verschillende filatelistische artikelen. Voor leden zijn deze te verkrijgen met korting. Het is mogelijk om
de verschillende albumbladen hier te bestellen. Inlichtingen: Mw. A.S.
Dijkema, Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur
Nieuwtjesdienst:
De Nieuwtjesdienst is een extra service voor de leden van “Het Postmerk”. Indien u zich aanmeldt worden de nieuwe uitgiften van de gewenste landen of thema’s voor u bijeengebracht. Elke maand kunt u de
“nieuwtjes” komen ophalen. Voor meer informatie: Mw. A.S. Dijkema,
Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur
Rondzendverkeer:
Het rondzendverkeer is één van de specialiteiten van “Het Postmerk”. In
bijna alle plaatsen van de provincie Utrecht is het mogelijk het rondzendverkeer te ontvangen. In de boekjes die u thuis ontvangt vindt u
zegels uit verschillende landen en met verschillende thema’s. Wanneer u,
na een paar dagen alles bekeken heeft en u uw keuze uit de boekjes
heeft gehaald brengt u het naar uw collega filatelist in de buurt. Inlichtingen: Piet Bloemerts, tel. 030-2201060 na 19.00 uur,
rondzendverkeer@postmerk.nl
Nalatenschappen:
De commissie nalatenschappen houdt zich bezig met het taxeren en het
verkopen van verzamelingen. Inlichtingen: Guus van Wijk, tel. 0302204138, nalatenschappen@postmerk.nl
Redactie Postmerknieuws:
Bij de redactie van het Postmerknieuws kunt u kopij aanleveren voor
plaatsing in dit blad per e-mail of via de post. De redactie behoudt zich
het recht voor om aangeleverde kopij niet of in een latere uitgave te
plaatsen. Redactie: T. G. Hooftman,
Tel. 030-6037280, redactie@postmerk.nl
Als lid van onze vereniging kunt u een zogenaamd “tandje” plaatsen; een
kleine advertentie van maximaal 4 regels. Tarief € 2,00 per bericht.
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www.veldhoveninterieurs.nl

Inspiratie, een uitgebreid
en persoonlijk advies,
maatwerk en een
onbezorgde realisatie van
uw interieurwensen.
Dat is waar ons team van
interieurprofessionals
voor staat.
Kom langs in de
showroom en laat u
verrassen!

Vinkenlaan 31, 3722 AH Bilthoven

T 030-2282591

E verkoop@veld-int.nl

