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Het bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de  
ledenbijeenkomst van: 
 

Donderdag 13 juni 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 

 Ballotage 
 Quiz 
 Veiling 

 
En ook:  

 Nieuwtjesdienst 
 Rondzendverkeer 

 Winkeltje 
 

 

 

P O S T M E R K N I E U W S

 

51e jaargang no: 6 

 

ING rek.nr. t.n.v. “Het Postmerk” 

NL43INGB0001690829  

(penningmeester/veiling) 

NL63INGB0001954600 (rondzendverkeer) 

 

www.postmerk.nl 

 

Maandblad juni 2019 
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LET OP: 

 
 
 
 
Alweer de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. En zoals de laat-
ste jaren gebruikelijk staat de Postmerkquiz op het programma. Er zijn 

wat perikelen binnen het bestuur, die ik u niet wil onthouden. Sinds af-
gelopen maand is Jan Rentinck toegetreden tot het bestuur en heeft de 
functie van secretaris op zich genomen. Zijn eerste pennenvrucht vindt u 
hier onder. 

Op het moment dat u dit leest heeft onze voorzitter Otto Verkoren een 
bypassoperatie ondergaan en heeft ons hoofd rondzendverkeer een 

nieuwe heup gekregen. Beide personen zullen dus niet aanwezig zijn bij 
de junibijeenkomst. We wensen hen beide een voorspoedig herstel toe. 
Binnen de veilingen van onze club gaat ook het een en ander verande-
ren. Zoal u reeds heeft kunnen zien is Hans Vermeulen al enkele maan-
den actief bij de veilingen en dat zal langzaamaan worden uitgebreid. 
Tijdens en na de zomervakantie dienen de kavels voor de veilingen bij 
hem te worden ingeleverd. Die zullen pas in 2020 worden geveild. 

De kavels kunnen alleen na een mailafspraak (of telefonisch) aange-
bracht worden. Deze moeten voorzien zijn van de naam van de inbren-

ger en een inzetprijs. 
Mailadres: postmerkveiling@gmail.com telefoon: 030-69 547 15  (bood-
schap inspreken is mogelijk). 
Hij gaat de veilingen digitaal voorbereiden. De maanden september t/m 
december worden gebruikt om het nu nog aanwezige materiaal van in-

zenders aan te bieden. Het daarna nog aanwezige materiaal gaat retour 
afzender of wordt doorgeschoven naar Hans Vermeulen. 
Ondergetekende blijft vooralsnog de veilinghamer hanteren en ook aan 
de afrekeningen verandert niets. Voor alle duidelijkheid kavels vanaf 
heden dus aanbieden bij Hans Vermeulen op bovenstaand adres alleen 

na een mailafspraak! 

Guus van Wijk 
 

 

 
 

Omdat de voorzitter afwezig was wegens opname in het ziekenhuis werd 
de bijeenkomst om 8 uur geopend door de vicevoorzitter Guus van Wijk. 

De ca. 50 aanwezigen zorgden voor een gezellige sfeer in de zaal en er 
was veel belangstelling aan de tafels met een uitgebreid aanbod van 

ledenkavels en kavels uit de nalatenschappen. Ons lid Jan Mulder had 
een hoeveelheid winkeldochters meegenomen, die tegen schappelijke 
prijzen werden aangeboden. 
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Van het bestuur 
 

Verslag vorige bijeenkomst 
 

mailto:postmerkveiling@gmail.com


Na de opening en de mededeling dat Piet Bloemers op vakantie was hield 

de heer Flip Baaij een interessante lezing met beelden over de Vogezen 
en omstreken. Men kreeg een duidelijk beeld van de in dat gebied gele-
gen steden en dorpen en de mooie natuur in dat gebied en niet te verge-
ten de daar aanwezige bierbrouwerijen en wijnstreken. Na het beant-
woorden van vragen bedankte Guus de gever van de voordracht en 
overhandigde hij hem klein presentje. 

Er heeft zich een nieuw lid aan gemeld te weten de heer J. van Egmond, 
die welkom werd geheten. 
Vervolgens werd begonnen met het kienen waarbij na een foute kien de 
eerste prijs kon worden uitgereikt aan de heer Ron Lie. De 2e prijs was 

voor de heer van Jan Ginkel waarna de 3e prijs ex aequo ging naar de 
heren Alex Breedijk en de heer Iwan Hallema. 

Daarna werd vervolgd met de veiling waar vele kavels een nieuwe eige-
naar kregen en er ook diverse kavels terug gingen naar het depot. 
Na afhameren van het laatste kavel no. 124 werd ieder bedankt haar/ 
zijn aanwezigheid en wel thuis gewenst en kon er worden afgerekend. 
Wij zien u graag terug op 13 juni. 

Jan Rentinck. 
  

 
 

 
 

 
 
We hebben 1 nieuw lid voor de ballotage, t.w.: 

De heer F. Beukers uit Den Dolder, voorgesteld door Flip Baay. 
 

Naam aanbrenger 

 

Aantal nieuw aangebrachte leden, 

aangebracht in 2019 

Hans Vermeulen 1 

Flip Baay 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ledenwerfactie 
De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zo-

veel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereni-

ging. 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! 
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Ballotage 
 



 

 
 
 
 
Donderdag 11 september 2019. 
Donderdag 10 oktober 2019. 

Donderdag 14 november 2019. 
Donderdag 12 december 2019. 
 
 

 
 

 
 
De Veiling van mei bestond uit 124 kavels. Daarvan werden er 84 
verkocht, dat is ongeveer 68 %. De restanten zijn naar de 
Heuvelrugveiling gegaan. Die is nog niet geweest op het moment dat dit 
wordt opgeschreven. Maar ook daar zal nog een en ander worden 
verkocht. De omzet was iets boven de € 1000,00!!   

Deze maand de laatste veiling voor de zomervakantie bestaande uit 120 
kavels 

Een plezierige veiling toegewenst!! 
 
Guus van Wijk, 
Veilingmeester. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Veiling Het Postmerk mei 2019. 

 

Veiling juni 2019 

No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 229 Wilhelmina hangend haar 1891,  
20 cent groen, (40) 

* 120,00  10,00  

2 229 Wilhelmina Hangend haar 25 cent lila 
(42) 

* 160,00 15,00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 13 juni 2019 
 

Van de veilingmeester 
 

Komende bijeenkomsten 
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3 45 Wilhelmina 7.5ct, keerdruk, orig gom 
met vouwen, roest, (61b) 

0 100,00  5,00  

4 229 Jubileumzegel 1913, 50 cent geel-
groen, (97) 

* 40,00 4,00 

5 229 Idem, 1 Gulden wijnrood, (98) * 70,00  7,00  

6 229 Hulpuitgifte 1919, (102 - 03) * 70,00 7,00 

7 229 Opruimingsuitgifte 1923, (132 - 33) * 86,50  10,00  

8 229 Tooropzegels 1923, (134 - 35) * 45,00 5,00 

9 90 Kind 1933, tandje 12,5 cent  
(261 - 64) 

** 130,00 10,00 

10 90 Portzegels 1907, opdrukken op de 
Ruyter (P31 - 43) 

 180,00 18,00 

11 226 N. Indië, Cijfer 1883 (17 - 22) * 100,00 10,00 

12 36 N. Indië opdrukken Buiten Bezit  
(81 - 98) 

0 125,00 15,00 

13 226 JAVA opdruk 1908 (63 - 80) tandingen 
nazien 

*/0 103,00 5,00 

14 200 Suriname, Wilhelmina 1927, 21 ct. 
bruin (122) 

0 23,50 2,00 

15 220 België Anseele 1948 ( blok 26) ** 220,00 25,00 

16 220 België, Muziekfonds Elisabeth 1937, 
(blok 7) 

** 130,00 15,00 

17 7 Frankrijk, bekende personen 1956,  
Yv. 1066 - 71 

** 51,00 4,00 

18 36 Frans Andorra, insteekkaart zegels **  2,00 

19 200 Monaco, Prins Charles III 1885 (1 - 3) * 220,00 10,00 

20 200 Monaco, Prins Louis II 1933 (Yvert 
115 - 18) 

* 67,00 3,00 

21 66 Duitse Rijk insteekkaart 1944 0 33,00 3,00 

22 10 Engeland, George V 1913, 2'6 Sh  
(Mi 141) 

0 90,00 5,00 

23 7 St. Helena 6 pence met opdruk,met 
censuur stempel 

0  4,00 

24 221 Zwitserland, zittende Helvetia 1867, 
50 C lila (35) 

0 60,00 6,00 

25 10 Zwitserland, Pro Juventute 1920,  
(153 - 55) 

0 45,00 3,00 

26 10 Zwitserland, Pro Juventute 1921,  
(172 - 74) 

* 35,00 3,00 

27 221 Noorwegen, Luchtpost 1927, 
(137 Type I) 

* 130,00 6,00 

28 221 Noorwegen, Noordkaap 1930, hoekje 
30 øre (1259 - 61) 

0 120,00 7,00 

29 218 Finland, Wapen 1866, 5 pen bruinlila, 
goed gerand, (Mi 5C) 

0 250,00 20,00 

30 218 Finland, Wapen 1866, 8 pen zwart op 
groen, mist drie tongen (Mi 6C) 

0 250,00 5,00 

31 218 Finland, Wapen 1866, 10 pen zwart op 
bruingeel, mist drie tongen (Mi 7C) 

0 400,00 6,00 

32 196 Samos, Hermeskoppen 1912, onge-
tand, (4 - 8 B) gom nazien 

** 250,00 10,00 
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33 61 San Marino, Rashonden 1956,  
Mi 547 - 56 

* 50,00 3,00 

34 56 Spanje 1907 expositie Madrid * 60,00 3,00 

35 10 Spanje, alle 57 Wapenzegels ** 17,00 2,00 

36 56 Portugal, Rode kruis zegels 1929 en 
1930 ** 

24,00 3,00 

37 10 FDC E19, Kind 1954, getypt adres, 
klep gesloten 

 65,00 5,00 

38 10 FDC E23, Kankerbestrijding 1955, 
getypt adres, klep gesloten 

 60,00 5,00 

39 10 FDC E24, Kind 1955, getypt adres, 
klep gesloten 

 60,00 5,00 

40 10 FDC E27, Europa 1956, geschreven 
adres, klep open 

 50,00 4,00 

41 56 Frankrijk 2003, vel 100 jaar Tour de 
France 

**  2,00 

42 7 Engeland, insteekkaart zegels jaren 60 
en 70 

**  4,00 

43 7 Congo, Zaire, 14 blokken postfris ** 75,00 2,00 

44 10 restantje Nederland **  1,00 

45 220 Map met kleine verzameling Eng. Kol. 
op blanco bladen 

*/0  5,00 

46 220 Map met 5 burgemeesterkaarten en 
nota met KR stempels 

  4,00 

47 220 Stapel Nederlandse (kind) blokken **  5,00 

48 220 Map met vellen en veldelen, diverse 
landen 

**/0  3,00 

49 220 Insteekkaart Rusland */0  5,00 

50 220 Insteekkaart Duitsland, stempels 0  1,00 

51 10 Map met restant van verzameling 
Nederland tot 1945 

*/0  10,00 

52 33 Doosje divers 0  1,00 

53 86 Map met ca 80 FDC's Jersey, 1974 - 
82 

  5,00 

54 90 Insteekboek zegels, series W- Europa, 
veelal Fauna 

**/0  15,00 

55 90 Insteekboek met zegels, series Zuid- 
Europa 

**/0  20,00 

56 86 Insteekalbum Duitsland 0  2,00 

57 86 Insteekalbum Nederland 0  2,00 

58 37 Berlijn, in 2 insteekmappen, 1950 - 90 **/*/0 1.600,00 75,00 

59 37 Vol insteekalbum met zegels Reich, 
DDR en Brd. 

0  10,00 

60 37 Insteekalbum met zegels Sov. Bezet-
ting 1945 - 48 

**/*/0  10,00 

61 7 Kleine verzameling thema belangrijke 
personen, op blanco bladen 

*/0  3,00 

62 19 Stockboek met 88 Ned. (kind) blokken 
en iets Duitsland 

**/*/0  10,00 

63 44 Klemband met insteekbladen, zegels 
Zuid Afrika "en gros" 

**/0  5,00 
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64 44 Davo kristal album Nederland 0/*  8,00 

65 44 Leuchtturm klemband Frankrijk 1960 - 
75 

0  3,00 

66 44 Insteekboek met zegels Duitsland, 
Canada, Nederland 

0  4,00 

67 44 Insteekboek met zegels Ijsland **/0  5,00 

68 65 Insteekalbum gebruikt modern Neder-
land, € zegels 

0  3,00 

69 65 Album met wat FDC's Nederland en 
een aantal postzegelboekjes 

**/0  5,00 

70 65 Album met ca 120 FDC's Nederland tot 
E239 

  5,00 

71 65 België, Collectie in Davo standaard tot 
1970 

**/*/0  15,00 

72 45 2 Insteekboekjes Nederland, gerang-
schikt op kleur 

0  2,00 

73 45 Insteekboek met blokken DDR **/0  7,00 

74 45 Davo standaard Canada, met lege 
bladen USA 1945 - 83 

  1,00 

75 45 Restant collectie Nederland in Davo 
kristal, tot 1974 

*/0  10,00 

76 20 2 Lege klembanden   1,00 

77 20 Fraai leeg Leuchtturm album Duits 
Brd. 1949 - 81 

  5,00 

78 14 2 Banden met Wereld verzameling 
(goed kijken) 

*/0  4,00 

79 14 Importa Nederland album met zegels 0  1,00 

80 14 Stockboek met zegels Nederland 0  1,00 

 

Nalatenschappen 
No. 
81 

Inz. 
227 

Omschrijving 
Importa Standaard album, Indonesië 

**/*/0 
**/0 

C.W. 
 

Inzet 
10,00 

82 227 Importa Standaard album, NLD 0  1,00 

83 220 2 Insteekboeken diversen 0  2,00 

84 230 Insteekboek met zegels van landen  
M en N 

**/0  3,00 

85 230 Insteekboek met zegels van landen  
B (Bulgarije) tot C (Chili) 

**/0  3,00 

86 230 Insteekboek met zegels Zweden 0  3,00 

87 230 Insteekboek met zegels van landen V 
(Vietnam) tot Z (Zwitserland) 

0  3,00 

88 230 Insteekboek met zegels van landen T 
(Thailand) tot U (USA) 

**/0  3,00 

89 230 Nederland, zegels en velletjes 70-er 
jaren in insteekalbum 

**/0  4,00 

90 230 Nederland, zegels en velletjes 80-er 
jaren in insteekalbum 

**/0  6,00 

91 229 Nederland, zegels 1990 - 2001 in 
insteekalbum  

0  4,00 

92 230 Nederland, zegels en velletjes 90-er 
jaren in insteekalbum 

**/0  6,00 
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93 228 Map met verzameling Z- en M-
Amerika op blanco bladen 

*/0  3,00 

94 228 Map met verzameling Noorwegen op 
blanco bladen 

*/0  6,00 

95 228 Map met verzameling Finland op blan-
co bladen 

*/0  10,00 

96 220 Turkije, insteekalbum met oud en 
modern materiaal 

**/0  15,00 

97 230 Nederland, zegels en velletjes 90-er 
jaren in insteekalbum 

**/0  6,00 

98 231 Davo luxe Ned. 1 Velletjes, bladen 
1993 - 2003, iets zegels 

**  15,00 

99 231 Davo luxe Ned. IV, inhoud 1990 - 99, 
goed gevuld  

**/0  20,00 

100 231 Davo luxe Ned. III, inhoud 1970 - 89, 
50% gevuld  

**/0  15,00 

101 231 Davo luxe Ned. II, inhoud velletjes, 
port, roltanding etc iets gevuld  

**  15,00 

102 231 Davo luxe Ned. I, inhoud 1852 - 94, 
1970 - 80 mist, ruim gevuld na 1945 
*, na 1967 **  

**/*  20,00 

103 231 album met 42 ECU brieven 1994 - 99   5,00 

104 220 Davo luxe album Oostenrijk 1970 - 
90, ca 40% gevuld 

**/0  10,00 

105 220 album met vluchten, foto's documen-
tatie KLM. KNILM 

  10,00 

106 231 album met ca 80 covers, vluchten en 
FDC';s NOG 

  5,00 

107 231 13 jaargangen Nederland, 1995 - 
2000 

0  3,00 

108 231 stapeltje insteekkaarten Nederland, 
zegels, velletjes 

**/0  1,00 

109 199 80 poststukken Nederland met Groot 
Rond stempels 

  40,00 

110 231 ca 100 Nederlandse postzegelmapjes **  5,00 

111 231 bakje Hawid stroken, zwart   10,00 

112 231 blik divers   1,00 

113 199 doos met vele honderden poststukken 
veelal Nederland, iets overzee 

  100,00 

114 220 ca 100 poststukken vnl. Ned. Indië   20,00 

115 221 50 reclame enveloppen van Utrechtse 
bedrijven 

  10,00 

116 199 map met 50 ansichten De 
Bilt/Bilthoven 

  60,00 

117 199 China, Hong Kong, verzameling op 
blanco bladen 

*/0  20,00 

118 199 mapje met 80 ansichten Lustrumfees-
ten Utrecht 

  25,00 

119 199 map met ruim 300 ansichtkaarten 
stad Utrecht 

  50,00 

120 199 Oud Utrechter, 2 wekelijks blad, jaar-
gang 1 t/m 4 

  5,00 

 10 



 

 

 

 
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: ……………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
Mooi Nederland Schiermonnikoog. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  

12 

Postzegelnieuwtjes 
 

De bekende postzegelserie Mooi 
Nederland staat in 2019 in het 

teken van de Nederlandse 
Waddeneilanden. Op 20 mei j.l. is 

het vijfde postzegelvel uit deze serie 
verschenen, met ruimschoots 
aandacht voor de natuur en de 
architectuur van Schiermonnikoog. 
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Eerder dit jaar verschenen al postzegels van Texel, Vlieland, Terschelling 

en Ameland. Tegelijk met de postzegels over Schiermonnikoog bracht 
PostNL ook een verzamelvel uit over alle 5 de eilanden (zie hierna). 
In het ontwerp van Mooi Nederland 2019: Schiermonnikoog, speelt de 
eilandvorm de hoofdrol. Dat komt tot uiting in de kaart van 
Schiermonnikoog die de ontwerpers in het klein op de postzegels en in 
het groot op het postzegelvel hebben geplaatst. Op de postzegels staan 

herkenbare beelden van het eiland: de huidige vuurtoren (Noordertoren), 
de voormalige vuurtoren (Zuidertoren), de onderkaak van een blauwe 
vinvis en het standbeeld van de Schiere Monnik, die beide in het 
dorpscentrum staan. In het ontwerp keert de typische vorm van het 

eiland ook op andere manieren terug. Zo is het lettertype van de 
bijschriften een zogeheten kistletter, opgebouwd uit elementen die los 

van elkaar staan. 
Het postzegelvel ’Mooi Nederland 2019: Schiermonnikoog’ telt 5 gelijke 
postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot 
en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels 
zijn vanaf 20 mei verkrijgbaar bij PostNL locaties op het eiland 
Schiermonnikoog en via de website. De postzegels zijn ook telefonisch te 
bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-

8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 

De vijf postzegels over de Waddeneilanden. 
De bekende postzegelserie Mooi Nederland staat in 2019 in het teken 
van de Nederlandse Waddeneilanden. Tegelijkertijd met het postzegelvel 
van Schiermonnikoog (zie hiervoor) is een verzamelvel verschenen van 
alle Nederlandse Waddeneilanden. 

 
 

 
 
 
 
 
Daaromheen zijn foto’s geplaatst met typische en herkenbare beelden 
van het desbetreffende eiland, meestal met een nautisch karakter. 
Vrijwel alle gebruikte foto’s dateren van een werkbezoek aan de 5 
eilanden door de grafisch ontwerpers Ingmar en Carla Birza, in de 
zonnige zomer van 2018. Carla Birza vertelt hoe ieder eiland weer zijn 

eigen karekter toont. “Texel is bijvoorbeeld in landschappelijk opzicht 

heel bijzonder. Een soort mini-Nederland, met polders, een heuvel, 
bollenvelden, weilanden, bossen, beeklandschappen, boerendorpen en 
havens.” 
 

 

Elk van de 5 bewoonde Neder-
landse Waddeneilanden heeft 
een eigen postzegel met een 
eigen kleur gekregen. Op de 
achtergrond van iedere post-

zegel staat een landschapsfoto 
in duotone, met zicht op de 

vuurtoren van het desbetref-
fende eiland. 
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“Bij Vlieland valt vooral de kleinschaligheid op, met een overvloed aan 

natuur. Terschelling is weer de meest dynamische van de eilanden. En de 
gigantische stranden zijn natuurlijk schitterend. Van Ameland zijn de 
eeuwenoude commandeurshuizen ons het beste bijgebleven, met een 
sereen straatbeeld. Tot slot Schiermonnikoog, waar de gemoedelijkheid 
misschien wel het meest kenmerkend is.” 
Einde van een serie, maar ook een nieuw begin. Vijftig jaar lang heeft 

PostNL elk jaar weer met de serie Mooi Nederland laten zien hoe mooi 
ons land is. Van Zuid-Limburg en Zeeland tot Friesland en Noord-
Holland, elke provincie kwam uitgebreid aan de beurt. Zo verschenen in 
de afgelopen jaren postzegels over streekdrachten, historische 

buitenplaatsen, vissersdorpen, beek- en rivierdalen en steden met 
stadspoorten. Dit jaar wordt afgesloten met de Waddeneilanden. Deze 

laatste uitgifte is ook het einde van de mooie serie, maar er komt wel 
iets heel bijzonders voor in de plaats. Binnenkort wordt daar meer over 
bekend gemaakt.  
Het verzamelvel ‘Mooi Nederland 2019’ telt vijf gelijke postzegels met de 
waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram 
met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 20 mei 
2019 verkrijgbaar bij PostNL-locaties op de Waddeneilenden en via de 

website. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de 
klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-8689900. De 

geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
Tuinvogels in Nederland. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PostNL heeft eveneens op 20 mei een 

nieuw postzegelvel over vogels in 
Nederland uitgebracht: Tuinvogels in 
Nederland. Illustraties van 6 verschil-
lende tuinvogels sieren dit vel. Dit 
postzegelvel is een vervolg op de 

uitgifte die PostNL op 23 april voor 
PostEurop uitbracht: Vogels in Neder-

land. Stonden op Vogels in Nederland 
slechts 2 vogels centraal, op het post-
zegelvel Tuinvogels in Nederland zijn 
6 tuinvogels te zien: pimpelmees, 
winterkoning, roodborst, huismus, 
goudhaan en koolmees. 

Op het postzegelvel ‘Tuinvogels in 
Nederland’ zijn illustraties van de 
vogels beeldvullend op de postzegels 

geplaatst. Vijf van de tuinvogels zitten 
op een takje, alleen de huismus zit op 
de grond. 
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Het postzegelvel ‘Tuinvogels in Nederland’ telt 6 postzegels in 6 

verschillende ontwerpen met waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot 
en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels 
zijn sinds 20 mei verkrijgbaar bij het postkantoor in de Bruna-winkels en 
via de website. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de 
klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-8689900. De 
geldigheidstermijn is onbepaald. 

 
 
 
 

 
 

 
Duits Oost-Afrika vervolg. 
Bij de uitgifte van 1905 dient de speciaalverzamelaar op enkele 
opvallende kleurverschillen te letten. Bij de rupij-uitgiften zijn ook nog 
verschillen in de perforatiegaatjes. Deze laatste komen ook in vrede- en 
oorlogdruk voor (behalve voor Mi 30, Yv 30). Zeer kostbaar zijn enkele 
waarden van de in 1915 koerserende Germania-zegels met zeer duidelijk 

te indetificeren stempels van postinrichtingen in Duits Oost-Afrika. Deze 
zegels werden uit de voorraad marinescheepspost van de door de vijand 

getorpedeerde kruiser ‘Köningsberg’ overgenomen en gebruikt. 
Begerenswaardig en duur zijn de wegens gebrek aan postzegels in 1915-
1916 ontstane ‘port-betaald’ en ‘vooruitfrankering’, kenbaar aan nogal 
primitieve handstempels. Soms met gedeeltelijk in handschrift 
aangevulde teksten in Dar es Salaam (bijv. 2½ H frei lt Einn. Nachweis). 

Deze kunnen ook als briefstuk of onafgestempeld verzameld worden. 
Ook Kionga, Mafia, Schülke en Mayer. Na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog werd het grootste deel van Duits Oost-Afrika door de 

Volkenbond aan Groot-Brittannië als mandaatgebied toegewezen: 
Tanganjika. België beheerde Roeanda-Oerundie, terwijl Portugal de 

zogenaamde Kionga-driehoek (Kionga) in bezit nam. Het gebied omvat 
thans de Afrikaanse staten Tanzania, Rouanda en Burundi. 
 
Duits-Oostenrijkse Postunie. 
Een op 1 juli 1850 van kracht geworden postverdrag tussen Pruisen en 

Oostenrijk, waartoe ook Beieren, Saksen-Meckelenburg-Schwerin, 
Meckelenburg, Strelitz en Sleeswijk Holstein toetraden.Kleinere Duitse 
staten sloten zich later aan. Ook Luxemburg werd lid. Deze unie die door 
de politieke gebeurtenissen van de jaren 1866-1867 zijn einde vond, 
kwam in 1874 door de oprichting van de Wereldpostunie op een veel 

bredere basis weer tot leven. 

De Wereldpostunie (in het Frans: Union Postale Universelle, in het 
Engels: Universal Postal Union) bracht op velerlei manieren 
vereenvoudiging in het internationale postverkeer tussen de lidstaten, 
niet in de laatste plaats op het terrein van een uniforme tariefstelling. 
 

Postzegel ABC 
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Op de zijkant van de zgels van Baden Mi 1-8, Yv 1-8 is het lidmaatschap 

van dit groothertogdom nog eens vastgelegd door middel van deze 
tekst: Deutsch-Oestr. Postverein/Vertrag v. 4 April 1850. Op alle zegels 
van Thurn en Taxis met de tekst: Deutsch-Oestr Postverein. 
 
Duits Zuidwest-Afrika. 
Voormalige Duitse kolonie. De postverbindingen waren alleen via 

Kaapstad of het Britse Zuidwest-Afrika, Walvisbaai, met Britse mailboten 
mogelijk. De Duitse mailboten (Woermann-lijn) deden pas vanaf 1891 
onregelmatig Walvisbaai aan. In juli 1888 werd in Otyimbingue, waar 
destijds de zetel van de ‘Duitse Koloniale Maatschappij’ voor Zuidwest-

Afrika en van de rijkscommissaris was gevestigd, het eerste 
postagentschap geopend. Tot aan het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog volgden er nog meer. Sommige ervan hebben slechts korte 
tijd bestaan. Het sluiten van de laatste postagentschappen vond na de 
capitulatie van de protectoraatstroepen in juli 1915 plaats. 
Door speciaal-verzamelaars zijn als voorlopers van het postaal gebied 
Zuidwest-Afrika zeer gezocht de Reichspost-zegels Mi 37 en 39-51 met 
duidelijk leesbaar stempel ‘OTYIMBINGUE/DEUTSCH/SÜD-WEST-AFRIKA. 
Voorts Mi 37, 45-49 en 51 met stempels van de tussen 1892 en 1897 

geopende andere postkantoren. 
Veel aandacht verdienen bovendien de zogenaamde zeepostvoorlopers 

van uiteenlopende soorten op brief, gedeeltelijk met een extra stempel: 
AUS WEST-AFRIKA of Aus Westafrica/mit/Hamburger Dampfer. De eerste 
eigen zegels verschenen in mei 1897, vervaardigd met steile twee-
regelige opdruk: Deutsch Süd West-Afrika op de zegels Deutsches Reich 
Mi 45-48 (mi 1-4, Yv 1-4). De onder Mi I en II en Yv 5 en 6 opgenomen 

zegels zijn in de kolonie ambtelijk niet uitgegeven. Ze zijn alleen met 
stempel op verzoek bekend. 
Er bestaan proefdrukken met dezelfde maar diagonale opdruk, alsmede 
een Berner-uitgifte. Sinds oktober 1898 volgden Reichspost-zegels Mi 
45-49 en 51 met dezelfde opdruk maar zonder koppelteken tussen 

SÜDWEST en AFRIKA. Ook daarvan bestaan proefdrukken met steile 

opdruk en veel variëteiten in het uiterlijk van de opdruk. Begin Januari 
1901 kwamen zegels van het algemene koloniale scheepstype op papier 
zonder en sinds 1906 met watermerk in omloop. Mi 29-32, Yv 31-34 zijn 
in vredes- en oorlogsopdruk bekend. Hiervan kunnen echt gestempelde 
niet voorkomen. 
In Keetmanshoop ontstond in juni-juli 1900 gebrek aan 5pf-zegels. Daar 
kwamen toen diagonaal-, horizontaal- en (zelden) verticaal-gehalveerde 

zegels van 10 pf in gebruik (Mi 7, Yv 9). Toen in september 1900 in 
Keetmanshoop weer gebrek aan zegels ontstond, werd frankering port-

betaald toegepast. De betaling werd met de afdruk van twee 
respectievelijk vierregelig handstempel op het ontvangstbewijs 
aangegeven. Kaarten met zo’n stempel zijn zeer zeldzaam. Ook 
halveringen uit latere jaren zijn bekend.  
 

15 



Men neemt echter aan, dat deze hun ontstaan te danken hebben aan 

vurige verzamelaars en vriendelijke postambtenaren. 
Geen enkele Duitse kolonie is zo overvloedig met de meest 
uiteenlopende stempels gezegend als Zuidwest-Afrika. Zij bieden de 
verzamelaar een rijk werkterrein, bijvoorbeeld stempels naar aanleiding 
van noodmaatregelen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, van 
zeepost, marinescheepspost, spoorweg en veldpost (ook van de Heroro-, 

respectievelijk Hottentot-opstand). 
Grote rariteiten zijn de stukken van de eerste luchtpost (mei 1914), die 
in een aantal etappen van Swakopmund naar Windhoek vloog. In juli 
1915 was het hele koloniale gebied door de Zuidafrikaanse Unie bezet. 

De zegelvoorraden konden tijdig vernietigd worden, zodat geen 
opdrukken op zegels van Duits Zuidwest-Afrika voorkomen, hetgeen van 

andere koloniën wel gebeurde. 
De Duitse kolonie werd in 1920 als volkenbondsmandaatsgebied onder 
de Zuidafrikaanse Unie geplaats. Verandering in een UNO-trust-gebied 
werd door Zuid-Afrika afgewezen. Het gebied is sinds 1920 Zuid-West 
Afrika. In 1990 werd het land onafhankelijk als Namibië. 
 
Dumping-opdruk. 

De voor buitenlandse zendingen bestemde postzegels van de Turkse 
posterijen werden 20% onder nominaal aan het publiek verkocht 

teneinde met de verschillende in het land gevestigde buitenlandse 
postagentschappen te kunnen concurreren. Van 1901-1906 hadden deze 
zegels andere afbeeldingen dan de normale. Later droegen de waarden 
voor buitenlandse brieven en drukwerken tot 1914 de opdruk “B” in 
Turks schrift, de afkorting voor behié (= korting): korting bij aankoop 

van zegels. 
 
Dun plekje. 
Benaming in de verzamelaarswereld voor een zich aan de achterzijde van 
het postzegelpapier bevindend dun plekje dat tegen het licht gehouden 

of in een watermerkzoeker te zien is. Het kan door een plakker handig 

verdoezeld zijn. Zo’n plekje maakt de meeste zegels nagenoeg 
waardeloos. Bij zeldzame klassieke zegels is de grootte van het plekje 
min of meer belangrijk voor de waarde-bepaling. 
Een dun plkje ontstaat meestal door de onoordeelkundig verwijderen van 
de plakker. Dit mag slechts in een waterbad voorzichtig afgeweekt 
worden. 
Dunne plekjes kunnen schier onzichtbaar gerepareerd worden. Slechts 

heel zelden wordt dit kenbaar gemaakt. 
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Bestuur: 
 

Voorzitter 

 
 

Secretaris 

 
 

Penningmeester 

 
 

Commissaris 

 
 

Facilitaire za-

ken 

 

Otto Verkoren 

 
 

Jan Rentinck 

 
 

Guus van Wijk 

 
 

Piet Bloemerts 

 
 

Jan te Brinke 

 

030 2204027 

voorzitter@postmerk.nl  

 
 
 
 

030 2204138 
penningmeester@postmerk.nl 
 

030 2201060 
commissaris@postmerk.nl 
 

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 ge-
houden.  

Er wordt voor deze veiling 5% commissie of tafelgeld gevraagd. Ieder lid 
kan kavels inleveren bij de heer Guus van Wijk, Tel. 030-2204138, vei-
ling@postmerk.nl 
 
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. 
 
 
 

Verenigingsinformatie 
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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 arti-

kelen. 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 Post-
merk”. Indien u zich aanmeldt worden de nieuwe uitgiften van de ge-
wenste 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 rond-
zendverkeer 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. Inlich-
tingen: 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. 030-
2204138, 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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Vinkenlaan 31, 3722 AH  Bilthoven     T 030-2282591     E verkoop@veld-int.nl 

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! 




