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

Donderdag 14 maart 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 
 Kienen 
 Euroveiling en Wilde veiling 

En ook:  
 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 

 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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LET OP: 

 
 
 
 
De derde ledenbijeenkomst van 2019 staat alweer voor de deur, met o.a. 
een  Euroveiling, die ongetwijfeld de nodige koopjes kan opleve-

ren. Bovendien wordt de Euroveiling gevolgd door een zgn. Wilde veiling, 
waarbij de leden één of enkele kavels kunnen aanmelden (ter eigen keu-
ze, ook zonder filatelistisch karakter). Elders in dit Postmerknieuws staat 
een speciaal aanmeldformulier voor de Wilde Veiling, dat gebruikt kan 

worden door Postmerkleden die een kavel (of kavels) voor de wilde vei-
ling willen aanmelden. Het formulier wijst zich vanzelf. Het bestuur stelt 

het op prijs wanneer u het ingevulde formulier tijdig aanmeldt bij de 
organisatoren, zodat een deel van de administratieve handelingen van 
tevoren gedaan kan worden. 
Een tweede (voor ons) plezierige mededeling heeft betrekking op de 
uitbreiding van het Postmerkbestuur. Sinds enkele weken weten wij dat  
Dhr. J. Rentinck belangstelling heeft voor een functie in het bestuur. Wij 
zijn daar uiteraard bijzonder mee ingenomen. Tijdens de algemene le-

denvergadering in april zullen wij Dhr. Rentick voordragen als bestuurs-
lid. Het spreekt vanzelf dat  andere postmerkleden die belangstelling 

hebben zich ook kunnen melden, s.v.p. bij de waarnemend secretaris. 
Het bestuur verneemt dat graag, uiterlijk  op  31 maart 2019, zodat de 
noodzakelijke formaliteiten voor de ALV tijdig zijn geregeld.  
 
In het maart PMN treft u ook de meest recente versie aan van het docu-

ment over de opslag en het beheer van privacygevoelig materaal van de 
Postmerk-leden. De wet verplicht immers dat ook alle verenigingen in 
Nederland (groot of klein) om daarvoor een beleid te formuleren, een en 
ander zorgvuldig te overleggen met de leden en het vervolgens publiek 
te maken. Uiteindelijk zal de huidige tekst, al dan niet na aanpassingen 

van de leden, op de Postmerk-website worden geplaatst, zodat iedereen 

kan zien hoe de Postmerk privacy regels eruit zien. Tijdens de ALV van 
april zal dit onderwerp nogmaals de revue passeren.  
 
Een laatste mededeling: het bestuur is voornemens om, tijdens de (be-
sloten) ALV, een aantal sfeerbeelden te tonen van de lustrumviering van 
november 2018. Vooralsnog is het de idee om te kiezen voor een carrou-
selpresentatie, waarbij de beelden gedurende enige tijd a.h.w. continu 

worden vertoond. Mochten er leden zijn, die absoluut niet akkoord gaan 
met de vertoning van een beeld, waarop zij te zien zijn, dan horen wij 

dat niet alleen graag, maar ook zullen wij ons best doen om dergelijke 
afbeeldingen  te voorkomen in de carrousel. Neemt U daarvoor s.v.p. 
tijdig contact op met de penningmeester, Dhr Guus van Wijk (zijn tele-
foonnummer staat achterin PMN),  ook graag uiterlijk op  31 maart 2019. 
Otto Verkoren. 
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Van het bestuur 
 



 

 
 
 

De zaal op donderdagavond 14 februari was buitengewoon goed bezet: 
voor de tweede bijeenkomst van Het Postmerk in 2019 waren zo’n vijftig 
leden naar het H.F. Witte Centrum gekomen. Nadat de voorzitter hen 

welkom had geheten, nam hij de loopmicrofoon mee voor zijn presenta-
tie over het postverkeer tussen Frans-West Afrika (het filatelistische ge-
bied waarmee hij zich bezighoudt) en Europa. Aan de hand van een serie 

poststukken toonde hij de veranderingen in het postverkeer (via schip, 
trein, auto naar de vliegtuigen)en het vliegtuig), of en toe uitstapjes 
makend  naar de geschiedenis van de regio, ontwikkelingen in de ver-

voerstechniek etc. Een warm applaus was zijn deel.  
 
Na een korte pauze, door velen aangegrepen om iets te nuttigen, begon 
de veiling die opnieuw een grote variatie aan zegels, mappen, stockboe-
ken en dozen te bieden had. Veilingmeester en assistente werkten de 
kavels in stevig tempo af en, dankzij hun voortvarendheid, was de  vei-
ling tegen kwart voor tien voorbij en wenste de veilingmeester een ieder 

een goede thuisreis en tot ziens in maart.  

Opgetekend door de Otto Verkoren.   
 
 
 
 
 

 
 

Donderdag 11 april 2019. 
Donderdag 9 mei 2019. 

Donderdag 13 juni 2019. 
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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! 

Komende bijeenkomsten 
 

Verslag vorige bijeenkomst 
 



 

 
 
 
 
Privacyverklaring Vereniging Het Postmerk te De Bilt  
 

1. Gegevens  
De Postzegelverenging “Het Postmerk” (opgericht 1968) verzamelt van 
haar leden een aantal persoonsgebonden gegevens voor verschillende 
doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Het Postmerk houdt 

zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  
De voornoemde doeleinden zijn: 

a) Het mogelijk maken dat de leden kunnen deelnemen aan de ac-
tiviteiten van “Het Postmerk”, 

b) De vereniging in staat stellen om met haar leden in contact te 
treden, al of niet in afzonderlijke groepen (zoals bijv. de digitale 
ontvangers van het “Postmerknieuws of de deelnemers aan het 

Rondzendverkeer). 
c) Het kunnen incasseren van de contributie van haar leden. 

Door de verenigingen worden de volgende gegevens van de Postmerkle-
den vergaard, opgeslagen en beheerd: 

1.1.  Naam, Adres, Postcode en Woonplaats 
1.2.  Geboortedatum 
1.3.  Jaar van aanmelding 
1.4.  E-mailadres  
1.5.  Telefoonnummers 

1.6.  Filatelistisch(e) verzamelgebied(en), mits deze zijn vermeld op     
het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden daarna in de 

ledenadministratie niet meer geüpdatet. 
1.7. Bankrekeningnummer 

 
Deze gegevens worden, in het kader van de ledenadministratie, beheerd 
door de penningmeester van de vereniging, en/of het Bestuurslid dat 

zich bezighoudt met de ledenadministratie. Persoonlijke gegevens van 
leden worden niet beschikking gesteld aan andere leden van de vereni-
ging, noch aan derden. Daarbij wordt echter een uitzondering gemaakt 
voor de leden, die zich hebben aangemeld voor het Rondzendverkeer van 
de vereniging, alsmede voor degenen, met wie de verenging een over-

eenkomst is aangegaan ten behoeve van (externe) dienstverlening aan 

Postmerkleden.   
  
Zie verder pagina 7. 
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Privacyverklaring 
 



2. Postmerknieuws, Maandblad Filatelie. 

Alle leden ontvangen het verenigingsblad “Postmerknieuws”, per post of 
digitaal. Het verenigingsblad wordt geproduceerd door een externe druk-
kerij met wie een zgn. verwerkingsovereenkomst is aangegaan, waarbij 
de privacyrechten van de Postmerkleden gewaarborgd zijn. De adresse-
ring (via post of e-mail) wordt verzorgd door een lid van het bestuur.  
Een aantal leden van het Postmerk is tevens abonnee van het Maandblad 

Filatelie, waarvan de administratie wordt gevoerd door Abonnementen-
land in Heemskerk. Ten behoeve van de verzending van het Maandblad 
aan de abonnees worden “naam”, “adres”, “postcode” en “woonplaats” 
van de betreffende Postmerkleden gedeeld met de uitgever van het 

maandblad, t.w. de Stichting Nederlands Maandblad voor Filatelie,  die 
een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Abonnementenland, 

ter waarborging van de privacyrechten van de abonnees. De adressering 
van het Maandblad Filatelie wordt gedaan de Drukkerij Verloop in Alblas-
serdam, met wie de Stichting eveneens een verwerkingsovereenkomst 
heeft gesloten. 
  
3. Rondzendverkeer  
Een deel van de leden heeft zich aangemeld voor deelname aan het zgn. 

Rondzendverkeer (RZV) van de vereniging. Hierbij zet de Rondzend-
commissie (RZC)  van het Postmerk, via de sectiehoofden op regelmatige 

basis dozen met filatelistisch materiaal uit. Vervolgens  rouleren ze dozen 
via een vastgesteld schema tussen de leden van de betreffende sectie.  
Om het rondzendstelsel mogelijk te maken worden “naam” “adres”, 
“postcode”, “woonplaats” en “telefoonnummer”(zie ook  punt 1.5.) ge-
deeld via de zgn. rondzendlijst van de betreffende sectie. Bovendien 

worden, ter optimalisatie van het filatelistische materiaal in de dozen, 
ook de verzamelgebieden van de rondzendleden gedeeld binnen de 
RZC. Van de sectiehoofden wordt binnen de RZC naast bovengenoemde 
gegevens ook het “e-mailadres” gedeeld. Een aantal leden stelt filatelis-
tisch materiaal ter beschikking voor het RZV. Van deze leden wordt bin-

nen de RZC ook het “e-mailadres” gedeeld. 

 
De afrekening van het uit de rondzenddozen genomen filatelistische ma-
teriaal verloopt via de bankrekening van de afzonderlijke leden van de 
secties, die geld overmaken naar de centrale rekening van het RZV. De 
“bankrekeningnummers” van de deelnemende leden worden beheerd 
door het lid van de RZC die belast is met de financiën van het RZV. Ge-
gevens van leden van het rondzendverkeer blijven binnen de vereniging 

en worden niet gedeeld met derden. 
  

4. Rechten 
Leden van de postzegelverenging Het Postmerk te de Bilt hebben, in het 
kader van de privacy, de volgende rechten: 
Zie verder pagina 8. 
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4.1. Recht van toegang. Postmerkleden hebben het recht om inzage te 

vragen in de persoonsgegevens die de vereniging van hen beheert, 
waarvoor ze worden gebruikt, hoe ze zijn verzameld etc. Desgewenst 
kunnen Postmerkleden een kopie vragen van hun eigen per-
soonsgegevens uit de verenigingsbestanden  
4.2. Recht op correctie. Postmerkleden hebben het recht om hun eigen 
persoonsgegevens, zoals beheerd door de verenging, te laten wijzigen, 

corrigeren.  
4.3. Recht om bezwaar te maken. Postmerkleden kunnen te allen tijde 
bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, bijv. 
als gevolg van hun specifieke situatie, of bij de beëindiging van hun lid-

maatschap.  
  

 5. Het beheren van persoonsgegevens door de vereniging 
De vereniging spant zich in om de gegevens uit de ledenadministratie 
nauwkeurig, compleet en actueel te houden, op basis van (door de leden 
aangeleverde) informatie omtrent bijv. de verandering van woonadres, 
e-mailadres, en telefoonnummer. 
Wanneer blijkt, dat de beschikbare persoonsgegevens niet langer nodig 
zijn voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk werden vergaard (bijv. 

als gevolg van hun specifieke situatie) worden ze gewist uit de bestan-
den van de vereniging. 

 
Leden van de vereniging hebben ook het  recht om een klacht in te die-
nen, in het geval van een (vermeende) inbreuk op de - voor hen toepas-
selijke - privacywetgeving bij de toezichthoudende autoriteit in Neder-
land. Overigens heeft het de voorkeur dat, voorafgaand aan de klacht, 

eerst met het bestuur van de vereniging wordt geïnformeerd, ook om te 
zien of een en ander wellicht geschikt kan worden.  
  
6. Voorbehoud 
De vereniging “Het Postmerk”  behoudt zich het recht voor om de, in dit 

document  vastgelegde privacypraktijken te wijzigen en/of bij te werken. 

Indien Het Postmerk een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen 
heeft voor de wijze waarop Het Postmerk uw persoonsgegevens verwerkt 
zal de vereniging dit kenbaar maken in het verenigingsblad “Het Post-
merknieuws”. 
 
7. Vragen  
Hebt u na het lezen van deze verklaring vragen of opmerkingen over ons 

privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar onze secretaris; e-
mail Secretaris@postmerk.nl 
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De veiling van februari werd niet wat ondergetekende ervan verwachtte. 
Met een goed gevulde zaal, werd er toch amper 55% verkocht. Maar 

goed, daar zullen we mee moeten leren leven. Wel geeft het aan dat er 
door mij nog kritischer moet worden omgegaan met accepteren van 
kavels van onze inzenders. 
Wellicht deze maand meer succes, als de eerste 80 kavels worden 

aangeboden met een inzet van € 1,00. In april wordt een Nalaten-
schappenveiling voorzien. Getracht wordt om dan 200 kavels aan te 

bieden. 
Deze maand maart ook een “wilde” veiling waarvan u de details elders in 
het Postmerknieuws kunt aantreffen. 
 
Een plezierige veiling toegewenst!! 
 
Guus van Wijk, veilingmeester. veiling@postmerk.nl 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Veiling Het Postmerk 11 mei 2017: 

 

Veiling Het Postmerk maart 2019. 
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 90 Wilhelmina bontkraag, 8 zegels 0 24,00 1,00 

2 218 5 Zegels uit 25 j regeringsjub. 1923 **/*/0 28,00 1,00 

3 218 100 Jaar Reddingsmij 1924, (140) ** 16,00 1,00 

4 218 Wilhelmina Veth, 1 Gulden 1926 (163) ** 35,00 1,00 

5 218 Kind 1927, 7,5 cent rood en zwart, 
(210) 

** 11,00 1,00 

6 90 Kind 1928 (220 - 24) 0 10,00 1,00 

7 90 Kind 1929 (225 - 28) 0 16,00 1,00 

8 90 Kind 1929 (225 - 28) * 25,00 1,00 

9 90 Kind 1934 (270 - 73) 0 23,00 1,00 

  
 

    

 

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 14 maart 2019 
 

Van de veilingmeester 
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10 90 Zomer 1935 (274 - 77) 0 18,00 1,00 

11 90 Zomer 1936 (283 - 86) 0 9,00 1,00 

12 218 Kind 1939, (327 - 31) ** 38,00 1,00 

13 90 Juliana "en face", 518 - 33) 0 12,00 1,00 

14 31 Kinderzegels 1950, plakkerrest  
2 waarden (563 - 67) 

* 34,00 1,00 

15 31 Kinderzegels 1951, plakkerrest 
2 hoogste waarden (573 - 77) 

* 28,00 1,00 

16 218 Luchtpost 1929, 7,5 Gulden Mercurius, 
13x (LP 8) 

0 78,00 1,00 

17 82 Suriname, Zendingszegels 1935,  
(151 - 56) 

** 75,00 1,00 

18 66 Sow. Zone Thüringen,Weimar  
Nationaltheater 1946, (bl 3A X) 

 20,00 1,00 

19 66 Duitsland BRD. Blok moordaanslag op 
Hitler 1964 (bl 3) 

** 8,00 1,00 

20 90 Port Said, opdrukken op 8 klassieke 
Franse zegels 

0  1,00 

21 10 Zwitserland, Pro Juventute 1918, 
 (143 - 44) 

* 22,00 1,00 

22 10 Zwitserland, Pro Juventute 1924,  
(209 - 12) 

* 9,00 1,00 

23 10 Zwitserland, Pro Juventute 1925,  
(214 - 17) 

* 7,00 1,00 

24 10 Engeland, diverse voorstellingen 1951 
met George VI 

0  1,00 

25 10 Engeland, Elisabeth II, groot deel van 
frankeerserie 1958 

**/*  1,00 

26 10 Engeland, Elisabeth II, groot deel van 
frankeerserie 1958 

**/*  1,00 

27 10 Engeland, Burchten 1959, 8 stuks **/0  1,00 

28 227 Scandinavië, 3 postzegelboekjes **  1,00 

29 36 China, 3 blokjes van 4 **  1,00 

30 227 4 bankbiljetten, Reich, Jamaica   1,00 

31 10 FDC E12 watersnood 1953, met getypt 
adres 

 12,00 1,00 

32 10 FDC E22 Bevrijding 1955, geschreven 
adres 

 25,00 1,00 

33 10 FDC E23 Kankerbestrijding 1955, 
waterschade 

 60,00 1,00 

34 10 FDC E31 Rode Kruis, geschreven adres  17,50 1,00 

35 10 FDC E36 Kind 1958, geschreven adres  25,00 1,00 

36 7 Israël, kaveltje zegels, blokjes **  1,00 

37 224 5 Poststukken divers   1,00 

38 24 10 Insteekkaartjes met zegels veelal 
thema Sport 

**/*/0  1,00 

39 24 Insteekkaartjes met zegels blokjes 
thema Sport 

  1,00 

40 227 Stapeltje poststukken divers   1,00 

41 227 8 FDC's Indonesië 1974   1,00 
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42 196 Dubbele briefkaart Java en Madoera 
G1 

  1,00 

43 196 Stapel Maxi kaarten Spanje Kleder-
drachten 

  1,00 

44 66 Michel Duitsland 2005 - 06, incl. CD   1,00 

45 66 11 lege RZ boekjes   1,00 

46 66 Zak divers, veelal Duitsland 0  1,00 

47 227 USA, vel van 50 vlaggen van staten 
1976 

**  1,00 

48 227 USA, vel van 48x tentoonstelling  
Toronto 

**  1,00 

49 7 Yamanouchi kalender 2005 met zegels 
schilderijen 

0  1,00 

50 7 Astellas kalender 2006 met zegels 
voetbal 

0  1,00 

51 218 2 Insteekboekjes divers 0  1,00 

52 218 2 Insteekboekjes divers 0  1,00 

53 221 Insteekboek met divers 0  1,00 

54 227 Insteekboek met divers 0  1,00 

55 227 Insteekboek met divers 0  1,00 

56 82 Insteekalbum Zwitserland 0  1,00 

57 221 Insteekboek Nederland 0  1,00 

58 221 Insteekboekje briefstukjes Nederland 0  1,00 

59 99 Insteekboek met divers 0  1,00 

60 99 Insteekboek met divers, o.a. N. Indië, 
Zwitserland 

0  1,00 

61 99 Insteekboek met divers 0  1,00 

62 99 Insteekboek met divers o.a. Sport 0  1,00 

63 99 Insteekboek met divers 0  1,00 

64 99 Insteekboek Hongarije en iets  
Duitsland 

0  1,00 

65 99 Insteekboek België "en gros" 0  1,00 

66 99 Album met 144 poststukken Zegel-
koerier 

  1,00 

67 229 Leeg insteekboek met 8 witte bladen   1,00 

68 218 Insteekboekje Duitsland 0  1,00 

69 218 Insteekboekje Duitsland 0  1,00 

70 36 Insteekalbum Nederland 0  1,00 

71 36 Insteekboekje met Nederland **  1,00 

72 221 Insteekboekje Duitsland 0  1,00 

73 99 Insteekalbum Nederland 0  1,00 

74 228 Insteekboekje met Nederland **  1,00 

75 228 Insteekboekje met divers   1,00 

76 228 Insteekboekje met divers   1,00 

77 61 Groene lege klemband Leuchtturm 
met cassette 

  1,00 

78 61 Groene lege klemband Leuchtturm 
met cassette 

 
 

 
 
 

1,00 
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79 61 Leeg schaubekalbum Sov. Unie  
blokken 1937 -80 

  1,00 

80 61 groene lege klemband Leuchtturm met 
cassette 

  1,00 

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

81 227 FDC's voornamelijk Suriname en  
andere curiosa 

  15,00 

82 227 Importa album, postzegelboekjes   10,00 

83 227 Importa Standaard album, NLD 0  2,00 

84 227 Importa Standaard album, NOG   10,00 

85 227 Molukken, Indonesië **  10,00 

86 227 Insteekalbum Nederland 0  1,00 

87 227 Importa Standaard album, Suriname, 
wat zegels 

*/0  2,00 

88 227 Importa Standaard album, Indonesië 0  20,00 

89 228 Map IJsland, Gibraltar, Malta, 
Australië, Nieuw Zeeland 

*/0  10,00 

90 228 Map Roemenië, Tsjecho-Slowakije, 
Joegoslavië 

*/0  15,00 

91 228 Safe album Spanje en wat Portugal */0  30,00 

92 228 Safe album BRD, Berlijn */0  10,00 

93 228 Map Albanië, Griekenland, Italië,  
Fiume, Servië, Montenegro, etc. 

*/0  40,00 

94 220 Map IJsland, Groenland, Denemarken 
West Indië, Zweden, Finland 

0  40,00 

95 220 Insteekboek diversen **/*/0  5,00 

96 220 Insteekboek diversen 0  2,00 

97 220 Insteekboek België 0  2,00 

98 220 Insteekboek iets BRD en Groot  
Brittannië 

0  1,00 

99 220 Insteekboek Rusland *  1,00 

100 220 Insteekalbum 16 zwarte bladen leeg   3,00 

101 220 Insteekalbum diversen 0  1,00 

102 220 Insteekalbum Australië 0  2,00 

103 220 Insteekalbum, diverse thema's **/*/0  4,00 

104 220 Insteekalbum 16 witte bladen   2,00 

105 220 Davo BRD, Berlijn 1946 tot 1983 **/*/0  15,00 

106 230 Insteekalbum met zegels van o.a. 
Oostenrijk 

0  3,00 

107 230 Insteekalbum met zegels van o.a.  
N.-Zeeland, Noorwegen 

0  3,00 

108 230 Insteekboek met zegels van landen 
met een A 

0  3,00 

109 230 Insteekalbum met ca 100 poststukken 
Nederland 

0  15,00 

110 230 Insteekboek met zegels China en Cuba   7,00 

111 230 Insteekalbum met ca 135 postzegel-
boekjes Nederland 

  20,00 
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112 199 Album met zegels divers op blanco 
bladen 

0  1,00 

113 199 Leeg Davo album voor FDC's en post-
stukken 

  1,00 

114 199 Leeg Davo album voor postzegel-
mapjes 

  1,00 

115 199 Leeg Importa album voor postzegel-
mapjes 

  1,00 

116 199 Zakje divers, oa belastingzegels   1,00 

117 199 Enveloppe met stapeltje Hawidstroken   3,00 

118 199 Doos divers   1,00 

119 199 Doos met zegels en FDC's Nederland   1,00 

120 199 Doos met poststukken, ansichten 
diverse landen 

  1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: ……………………… 
 
 
13 

 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  



De Wilde Veiling 
Wat?? Postzegelzaken als series, landen verzameling, 
albums, dozen, catalogi etc. maar ook munten, boeken 
en andere verzamelobjecten.  
Geen bankstellen, tafels of kleding!! 
 

Voorwaarden Wilde veiling  
Inzender neemt op de bijeenkomst van maart zelf de in te brengen kavels 
mee, welke moeten worden geveild.  
Inzender mag tot maximaal 3 kavels inleveren. 
De maximale inzet is per kavel is € 10,00.   
bij grotere inbreng eerst overleg met de organisatie 
 

De kavels worden door de inzender met dit inbrengformulier afgeleverd bij 
Jan en Herman, deze kennen een kavelnummer toe, de kopie krijgt de 
inzender mee.  
De niet verkochte kavels moeten na afloop weer meegenomen worden 
door de inzender. 
 

Jan te Brinke 
Herman Hoogstra 
 

 Omschrijving Inzet 

1     

2     

3     

U kunt het inbrengformulier ook mailen naar te.brinke@hccnet.nl 
Dan kunnen we de kavels alvast verwerken in de veilinglijst 



 

 
 
 
 
Gouden postzegels van Rembrandt. 
Dit jaar wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 350ste sterfdag van 

Rembrandt van Rijn. Ook PostNL eert de Hollandse meester. Er 
verschijnt een postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’, met twee 
prachtige zelfportretten. En uniek in Nederland: een gouden postzegel 
van de beroemdste schilder van ons land uit de Gouden Eeuw. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Het postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’ is ontworpen door 
Irma Boom van Irma Boom Office uit Amsterdam. Zij was ook ver-

antwoordelijk voor het ontwerp van de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’. 
Booms fascinatie voor de prenten van Rembrandt was de aanleiding om 
voor de postzegels geen schilderijen maar etsen te kiezen, zo legt zij uit.  
Voor de allereerste keer in Nederland verschijnt er ook een gouden 
postzegel. Deze is gebaseerd op een van de postzegels uit het 

postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’. Er zijn ter ere van de 

beroemdste Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw slechts 3.500 
exemplaren van deze unieke postzegel gemaakt. 
 
Het postzegelvel ‘Rembrandt in het Rijksmuseum’, telt 5 postzegels in 
twee ontwerpen, met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor 
post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De 
postzegels zijn sinds 15 februari 2019 verkrijgbaar in de 

Rijksmuseumshop, 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. 
De gouden postzegel is ook vanaf 15 februari 2019 verkrijgbaar in de 
Rijksmuseumshop, via de website en de klantenservice van Collect Club. 
Ook hiervan is de geldigheidstermijn onbepaald. 
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Postzegelnieuwtjes 
 

Het Rijksmuseum eert dit jaar 
Rembrandt met een grote ten-
toonstelling. Daarop zijn ook beide 
zelfportretten te bewonderen. Op de 
tentoonstelling zijn alle werken van 
Rembrandt uit de collectie van ‘het 
Rijks’ voor de allereerste keer 

samen te zien: 22 schilderijen, 60 
tekeningen en 300 prenten. De 
tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’ 

duurt van 15 februari tot en met 10 
juni 2019. 
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Duitse post in Marokko (vervolg). 
Tot mei 1911 werden in Marokko totaal 15 postagentschappen geopend, 

waarvan de tien in de Franse zone gelegen kantoren na het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914 gesloten moesten 
worden. De vier in de Spaanse zone konden tot 16 juni 1919, die in de 
internationale zone Tanger zelfs tot 19 augustus 1919 hun werk 

voortzetten. 
In het belangrijkste handelscentrum Marrakesch werd pas op 11 juli 

1900 een Duits postagentschap geopend. Tot dan bestond er tussen 
Marrakesch en het sinds 1899 in de havenstad Mazagan werkende Duitse 
postkantoor een particuliere postdienst van J. Brudo en tussen 
Marrakesch en de haven Mogador een soortgelijke dienst door W. Marx & 
Co. Beide firma’s gaven voor deze diensten particuliere zegels uit, die als 
gemengde frankering samen met Duitse Marokkozegels op gelopen 
brieven interessant en waardevol zijn. 

 
Duitse post in Nieuw-Guinea. 

Deze voormalige bezitting van Duitsland in de Stille Oceaan bestond 
destijds uit het als keizer Wilhelmsland aangeduide deel van Nieuw-
Guinea, de Bismarck Archipel, de Admiraliteits eilanden en een paar 
eilanden van de noordelijke Solomongroep. Al deze gebieden behoren 
thans tot Papua Nieuw-Guinea. 

1. Sinds 1873 waren alleen Duitse handelshuizen op de diverse eilanden 
werkzaam. Deze waren voor wat betreft berichtenverkeer, ook na de 
Duitse bezetting in 1884 heel lang op buitenlandse verbindingen 
aangewezen. 
De eerste vier Duitse postagentschappen op Nieuw-Guinea werden in 

1888 geopend. Voor deze en de tot eind 1896 in dienst gestelde 

postinrichtingen werden Reichspostzegels zonder nadere aanduiding 
uitgegeven (Mi 37, 39-51), als voorlopers te herkennen aan de afstem-
peling. Graag verzameld materiaal voor specialisten. Voorzichtigheid is 
echter geboden voor brieven geadresseerd aan Hentschel in 
Muskau/Oberlausitz. Deze postzegelhandelaar fabriceerde brieven met al 
lang ongeldig geworden Reichspostzegels van de uitgiften 1875 en 1880, 
die nog in 1902 door het postkantoor Stephansort afgestempeld en 

verzonden werden. 
In september 1897 volgde de uitgifte van eigen zegels, vervaardigd met 

tweeregelige opdruk ‘Deutsch-Neu-Guinea’ op Reichspostzegels Mi 45-49 
en 51, Yv 1-6. Zegels met dezelfde maar diagonale opdruk zijn 
proefdrukken gebleven. De zegels met steile opdruk zijn in kleine oplaag 
ook als Berlijnse uitgifte bekend. 
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Postzegel ABC 
 



In het Postmerk van april is het vervolg van Duitse post in Nieuw-

Guinea. 
 
 
 

 

 

 
  

 
Bestuur: 

 

Voorzitter 

 
 

Secretaris 

 
 

Penningmeester 

 
 

Commissaris 

 
 

Facilitaire za-

ken 

 

Otto Verkoren 

 
 

Otto Verkoren  

(tijdelijk) 

 
 

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! 




