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Maandblad mei 2019
Het bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de
ledenbijeenkomst van:
Donderdag 9 mei 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
Lezing van dhr. F. Baaij over ‘De Vogezen’
Kienen
Veiling

En ook:

Nieuwtjesdienst

Rondzendverkeer

Winkeltje
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LET OP:

Van het bestuur

Versterkt met een nieuw bestuurslid, Dhr. J. Rentinck, die in de aprilbijeenkomst bij acclamatie werd benoemd, gaat het bestuur een nieuwe
fase in. Ingevolge het huishoudelijke reglement zal in de komende bestuursvergadering worden vastgesteld welk bestuurslid welke functie op
zich neemt (of houdt). De Algemene Ledenvergadering verliep snel en
efficiënt. De leden konden zich vinden in de uitleg van de financiën en
het bestuur werd, na de instemming van de kascontrolecommissie, gedechargeerd voor haar werk in het verenigingsjaar 2018.
Het jaarverslag werd, door enkele betreurenswaardige tekstverwerkingsfouten, aangehouden tot de maand mei, wanneer een herstelde versie in
het Postmerknieuws wordt gepubliceerd. Voor de nalatenschappenveiling
was opnieuw veel belangstelling, hetgeen resulteerde in een aantrekkelijk verkooppercentage.
Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Grote Postmerkquiz, een initiatief dat intussen ook de aandacht heeft getrokken
van enkele zusterverenigingen die (oudere of nieuwere) vragensets
graag willen lenen. Voorts wordt gewerkt aan de nieuwe Postmerkwebsite, terwijl ook de contouren boven water komen van het najaarsprogramma van Het Postmerk, waarbij o.a. gezocht wordt naar nieuwe
sprekers over filatelistisch interessante onderwerpen of lezingen. Mochten er onder de Postmerkleden personen zijn, die zelf plannen hebben
voor een praatje-met-plaatjes op een ledenbijeenkomst dan zijn de bestuursleden gaarne bereid om te adviseren.

Verslag vorige bijeenkomst
Ook op donderdag 11 april was de Grote Zaal van het H.F. Witte Centrum goed gevuld en was de belangstelling voor de, zeer gevarieerde,
nalatenschappenveiling bijzonder groot. Voordat het officiële gedeelte
begon werden beelden vertoond van het 50-jarig jubileumfeest van 15
november 2018. Na de opening van de voorzitter stond de (financiële)
verslaglegging van het bestuur over het verenigingsjaar 2018 op de
agenda, waarbij de penningmeester naast de berichtgeving in
het Postmerknieuws ook een mondelinge toelichting gaf aan het hand
van enkele powerpointsheets. De kascommissie keurde het gevoerde
financiële beleid goed en het bestuur werd, onder applaus, gedechargeerd.
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Vervolgend kondigde de Voorzitter aan, dat het document over het privacybeleid ingevolge de zgn. AVG tevens gepubliceerd zal worden op de
Postmerkwebsite, een voorstel waarmee de leden instemden. Ook de
uitbreiding van het bestuur met Dhr. J. Rentinck werd met instemming
begroet.
Daarna ging het programma meteen over tot de relatief omvangrijke
nalatenschappenveiling, die van start ging met het gebruikelijke hoge
tempo van de veilingmeester en zijn nieuwe assistent, Dhr. H. Vermeulen, die zich warmloopt op de verschillende terreinen waarop de Postmerkveilingen zich uitstrekken. Tegen tienen werd de laatste kavel, nr.
205, afgehamerd en werd een ieder wel thuis gewenste en hopelijk tot
ziens in mei a.s.
Otto Verkoren

Jaarverslag 2018 opnieuw
Het 50e verenigingsjaar van Het Postmerk werd gestart met 182 leden.
In de loop van het jaar 2018 werd bericht van overlijden ontvangen van
3 leden, 21 personen zegden hun lidmaatschap op en 6 personen werden
geroyeerd wegens het niet betalen van contributie. Vijf nieuwe leden
werden na ballotage ingeschreven. Op 31 december 2018 had de vereniging nog 157 leden.
Hoewel het ledental van de Vereniging Het Postmerk in De Bilt/Bilthoven
geleidelijk krimpt, worden de maandelijkse bijeenkomsten nog steeds
bezocht door een tamelijk stabiel aantal bezoekers. Daarnaast heeft de
vereniging nog gezellige, maandelijkse ledenbijeenkomsten te bieden
met o.a. interessante filatelistische presentaties van leden en succesvolle
veilingen. Ook het nog steeds goed georganiseerde, betrouwbare rondzendverkeer neemt nog steeds een belangrijke plaats in, terwijl het Bestuur ook bijzonder is ingenomen met het grote aantal vrijwilligers dat
nog steeds bereid is om de diverse Postmerkactiviteiten te bemensen. Tegelijkertijd valt echter te constateren dat Het Postmerk regelmatig nieuwe leden kan (al zijn zij veelal vooral afkomstig van andere verenigingen uit de regio). De kring waaruit Het Postmerk haar leden put is
zo groot, dat Het Postmerk meer en meer een regionaal karakter heeft
gekregen.
Gedurende 2018 werden tien ledenbijeenkomsten gehouden, met steeds
ongeveer vijftig bezoekers. Verschillende Postmerkleden gaven in het
jaar 2018 een filatelistische lezing ten beste, t.w. Dhr. F. Op den Kamp
(“Klassiek Engeland”), Dhr. O. Petri (“Die gekke, kleine, Russische postzegeltjes”) Dhr. F. Baaij (“Scouting”) en Dhr. O.Verkoren (“Post uit
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zegeltjes”), Dhr. F. Baaij (“Scouting”) en Dhr. O. Verkoren (“Post uit
Ivoorkust”). In april 2018 stond de ledenbijeenkomst in het teken van de
zgn. ALV, de Algemene Leden Vergadering, waarbij de financiële jaarstukken een centrale plaats innemen. Met betrekking tot de financiën
werd opnieuw vastgesteld dat de vereniging, voor het 4 e jaar op rij, een
positief resultaat had geboekt. Het verhogen van de contributie was dus
opnieuw niet noodzakelijk. De in het najaar van 2017 benoemde kascommissie ging zonder veel opmerkingen akkoord met het gevoerde
financiële beleid en adviseerde de ledenvergadering om het bestuur
daarvoor te dechargeren, hetgeen geschiedde.
In het najaar van 2018 gingen de leden akkoord met het bestuursvoorstel om naast Dhr. Morel ook Dhr. Coljee te benoemen tot lid van de
Kascommissie 2018, die in april 2019, tijdens de ALV, verslag zullen
uitbrengen over de financiële verslaglegging van Het Postmerk in 2018.
De maand november stond in het teken van de viering van het 10 e lustrum van Het Postmerk in het H.F. Witte centrum, met ruim honderd
personen. In het korte “officiële gedeelte” werden de Heren Bloemerts en
Hooftman, onder luid applaus, benoemd tot Lid van Verdienste van Het
Postmerk. Vervolgens gingen de aanwezigen aan de dis, een uitstekend
en rijk gevuld Indonesisch buffet (waarbij opviel dat velen met hun bord
terugkeerden naar de buffettafels om het genieten voort te zetten). Een
ruimhartige verloting met een uitgebreid prijzenpakket besloot de avond,
die velen ertoe bracht op het bestuur opgeruimd “tot het volgende lustrum” toe te wensen.
In de veilingen in 2018 werden in totaal 1745 kavels aangeboden. Bij de
euroveilingen in februari en oktober, werd 90 % van het aanbod verkocht, bij de maandveilingen was het 60 % en bij de Grote Novemberveiling 50 %. De restanten van de veilingen worden aangeboden in de
veilingen van de vereniging de Heuvelrug uit Maarn. Daar zijn in 2018
ca. 520 kavels aangeboden, waarvan er ca. 245 werden verkocht! Bij de
start van 2018 waren er 7 nalatenschappen in behandeling. In de loop
van het jaar kwamen er 14 nieuwe bij. Inmiddels zijn 10 nalatenschappen afgerond in 2018, zodat er nog 11 in behandeling zijn.
In 2018 is de samenwerking tussen het rondzendverkeer (RZV) uitgebreid met 2 verenigingen in de regio, waardoor ons rondzendmateriaal
nu in 4 zusterverenigingen loopt. Het aantal deelnemers via die verenigingen overstijgt nu ruimschoots het aantal deelnemers van onze vereniging. Mede dankzij die samenwerking is in 2018 een omzet gegenereerd van rond de € 12.000,-.
Deze samenwerking is ook gunstig voor onze inzenders, wat de motivatie
om bij ons in te zenden verhoogd. Zodoende hadden we in 2018 geen
tekort aan nieuwe boekjes. Dit houdt niet in dat nieuwe boekjes nu minder welkom zijn. In tegendeel, schroom niet en verwerk doubletten in
onze rondzendboekjes. Dat zal meer opleveren dan de zegels bij u thuis
te laten liggen.
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onze rondzendboekjes. Dat zal meer opleveren dan de zegels bij u thuis
te laten liggen.
Dankzij de inzet van de 6 leden van de rondzendcommissie, aangevuld
met 8 sectiehoofden, wordt ons RZV met zijn ruim 100 dozen in goede
banen geleid en vindt een adequate controle van de verkoop plaats.
Sinds de uitwisseling van stuiverboeken met de Postzegelvereniging “De
Heuvelrug” waren er 18 boeken van deze vereniging op onze stuiverboekentafel te vinden. De uitnamen uit deze boeken bleek gaandeweg
steeds verder te dalen, een verschijnsel dat overigens ook ten deel viel
aan de stuiverboeken van “eigen bodem”. Ook na herhaalde oproepen
moest helaas worden vastgesteld, dat er geen “Schwung” meer kwam in
de belangstelling voor de stuiverboeken, ook niet via de aanlevering van
nieuwe (stuiver)stockboeken. Gedurende het verenigingsjaar 2018 werd
dan ook besloten om met deze ledenservice te stoppen. Zeker, voor het
schaarse aantal leden dat nog wel eens snuffelde in een of meer stuiverboeken was dat een teleurstelling. Nog langer een dienst op de been te
houden waarnaar zo weinig vraag meer is heeft geen zin. Exit de stuiverboeken dus!
Ook dit jaar kon het Postmerkbestuur rekenen op een groep vrijwilligers/sters die bereid waren om diverse Postmerkactiviteiten in stand te
houden. Als dank voor hun inzet werden zij allen (met partners) in december gefêteerd, met een hapje en een drankje in het H.F. Witte Centrum, een verschijnsel dat inmiddels de trekken heeft aangenomen van
een kleine traditie. Het Bestuur dankt hen hartelijk voor hun inzet .
Opgetekend door de secretaris, 20 maart 2019.

Komende bijeenkomsten
Donderdag 13 juni 2019.

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!
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Ballotage
We hebben 1 nieuw lid voor de ballotage, t.w.:
Lidnr. 369 de heer J. van Egmond uit Zeist, voorgesteld door Hans Vermeulen.
Naam aanbrenger
Hans Vermeulen

Aantal nieuw aangebrachte leden,
aangebracht in 2019
1

Bibliotheek
Vanaf 2017 is besloten om de Yverts van buiten Europa te vervangen
door Michel. Omdat het een kostbare operatie was, is daarvoor geld gereserveerd, zie de balans van de afgelopen jaren. Er zijn er nu voldoende
om de lijst openbaar te maken. Er zijn nog enkele delen niet verschenen,
maar die komen vermoedelijk dit jaar. De huidige lijst staat hier onder
afgedrukt. Liefhebbers kunnen zich melden!!
Tonny van Wijk, 030-2204138.

Overzicht catalogi:
Michel Europa:
2014
2014 Band
2014 Band
2014 Band
2014 Band
2014 Band
2014 Band
2014 Band

1
2
3
4
5
6
7

Duitsland
Midden Europa
Zuid West Europa
Zuid Europa
Zuid Oost Europa
Noord Europa
West Europa
Oost Europa

Yvert Europa:
2005 Tome 1
2005 Tome 1bis

Frankrijk
Monaco, Andorra, Europa cept, V.N.

Michel buiten Europa:
2018 deel 1
2016 deel 1
2015 deel 2
2017 deel 1

Noord Amerika
Zuid Amerika A - J
Zuid Amerika K - Z
Oost Afrika

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
1
3
3
4
8

Vervolg Michel buiten Europa:
2019 deel 1
West Afrika A - G
2019 deel 2
West Afrika H - Z
2018 deel 1
Centraal Afrika
2018 deel 2
Zuid Afrika
2016 deel 1
Australië, Oceanië, A - M
2016 deel 2
Australië, Oceanië, N - Z
2016 deel 1
Zuid Azië
2017 deel 2
Zuid Oost Azië
2017 deel 1
China
2017 deel 2
Japan, Korea etc.
2017 deel 1
Noord Arabië, Iran
2017 deel 2
Zuid en Centraal Arabië

5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

Speciale apparaten:
SAFE
Importa
Uvitec
Signoscoop

41
42
43
44

Tandingmeter
UV detector, snoerloos
UV detector, met snoer
Watermerkzoeker

Van de veilingmeester
De nalatenschappenveiling van april is redelijk verlopen. Na afloop bleek
606% verkocht met een totale omzet van ca €1680,00!! De 205
aangeboden kavels waren van 13 nalatenschappen. Vrijwel de gehele
zaal bemoeide zich met de biedingen en aan 33 verschillende leden
werden een of meerdere kavels toegeslagen. Voorwaar een geslaagde
veiling.
Deze maand een reguliere veiling van 120 kavels
Een plezierige veiling toegewenst!!
Guus van Wijk, veilingmeester. veiling@postmerk.nl

Veiling 9 mei 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 2019.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inz Omschrijving
**/*/0
45
Willem III, 2e emissie, 15ct, tandje
0
rechtsonder, (6)
45
Willem III, 3e emissie, 15ct oranje0
bruin, (9)
58
Willem III 1888, 7,5 cent bruin (20)
0
7
Willem III 1872, 2,5 Gulden rood en
0
blauw, (29)
45
Tuberculose zegels 1906, plakker,
*
fraai, (84 - 86)
7
25 j regeringsjubileum Wilhelmina
0
1923, 2,5 Gulden, (130)
45
Rembrandt 1930, orig. gom, plakker,
0
fraai, (229 - 31)
58
Haven van Curaçao 1934, (267 - 68)
0
58
Luchtvaartfonds 1935, (278)
0
18
Vliegende duif 1941, samenhangend
*
(379a - d)
45
Legioen, plakker, (402 - 03)
*
7
Wilhelmina Konijnenburg gr. Formaat,
0
10 Gulden, (349)
58
Europazegels 1956, (681 - 82)
**
58
Juliana Regina met fosfor 1981,
0
(952 - 58b)
84
2 Moderne kindvelletjes, 2005 en
0
2017
7
Luchtpost 1951, (12 - 13)
0
47
Portzegels 1947, met watermerk verti*
caal (P80 - 105a)
18
Frankrijk, Port de St. Malo 1938,
0
( 394)
18
Idem, voor het legioen met tussen*
strook, zonder gom (565 - 66 a)
18
Idem, luchtpost 1949 (24 - 27)
0
220
België, Jordaens, vd Weyden 1949
**
(bl 27 - 28)
220
Luxemburg, Groothertogin Charlotte
**
1939, lichte vouw (bl 3)
84
Zwitserland, 3 blokjes modern
**
47
Idem, blok Pro Patria 1942, (bl 7)
*
47
Idem, 100 jaar Zwits. Postzegels 1943
*
in blok, (bl 9)
36
Frans Andorra, insteekkaart zegels
**
15
Duitsland, Geall. Bez. 1946, (911 0
37)
66
Reich, zegels 1941 - 42
**
66
Idem, zegels 1943
**
15
10 Bevrijdingszegels WO II diverse
*/0
landen

C.W.
120,00

Inzet
6,00

40,00

8,00

22,50
150,00

2,00
22,00

105,00

20,00

275,00

35,00

30,00

6,00

4,00
12,00
14,00

1,00
1,00
1,00

13,00
40,00

2,00
6,00

41,00
10,50

5,00
1,00

21,50

2,00

250,00
220,00

35,00
20,00

21,00

2,00

15,50

1,00

21,50
380,00

2,00
50,00

130,00

12,00

10,90
100,00
110,00

1,00
15,00
15,00

75,00

3,00
7,00

230,00
53,00

25,00
5,00
1,00

10

31

15

32

47

33

84

34

47

35
36
37

84

38
39

84

40

22

41

10

42

22

43

22

44
45
46

22

47

56

48
49

11

50
51

11

52

20

53

20

54
55

20

56

37

57

37

58
59

44

60

44

11

84
84

10

22
22

56

95

22

44
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Franse Kol.
Engeland, Queen Victoria 1880, 4 P
grauwbruin, (61)
Idem, King George V en Brittannia
1918, 2'6 Sh, (141 III)
Idem, King George VI , 1 pond bruin
1948, (230)
Idem, Gouden bruiloft El. II 1997
Idem, bloemenserie (10x) 1997
Idem, bedreigde dieren en planten
1998
New Zealand, Lord of the Rings 2002
FDC E13, Zomer 1953, getypt adres,
klep open
DC E15, Kind 1953, getypt adres, klep
gesloten
FDC E16, zomer 1954, geschreven
adres, bovenzijde open gesneden
FDC E 17, Bonifacius 1954, getypt
adres, klep open
FDC E 18, Luchtvaartfonds 1954,
getypt adres, klep open, vlek linksonder
2 Mapjes met ca 90 telefoonkaarten
Ca. 30 postzegelmapjes Nederland
Doos met ca 150 ansichtkaarten met
molens
Briefstuk met 6x valse zegel van
€ 0,44
Insteekblad klassiek Engeland
Lege Davo bladen Frankrijk, 1999,
2000
Map divers
4 Insteekkaarten met strippen van 5
Ned. Rolzegels (38x)
Lege Leuchtturm bladen Nederland,
1979 - 88
Lege Leuchtturm bladen San Marino,
1965 - 80
Ca. 25 lege ruitjes bladen Leuchtturm
2 Fraaie mappen met profil bladen
Nederland
Dubbelenverzameling Duitsland Brd.
1951 - 1975
Dubbelenverzameling Duitsland Brd.
1974 - 1995
Insteekboek met losse bladen Canada
Insteekalbum met losse zegels thema
Sport
Insteekboek met zegels thema muziek

*

1,00

0

35,00

4,00

0

25,00

2,00

0

25,00

4,00

**
0
**

6,00
15,00
7,50

1,00
2,00
1,00

**

19,00
170,00

2,00
15,00

120,00

10,00

130,00

10,00

55,00

5,00

40,00

4,00

**

5,00
3,00
5,00

0

1,00

0

5,00
0,00

**/0
**

415,00

2,50
50,00
2,00
2,00

0

2,00
5,00

**/0

25,00

**/0

15,00

0
**/0

1,00
2,00

**/*/0

5,00

61
62
63
64

44

65

11

66

56

67

65

68

65

69
70

65

71

33

72

33

73
74

62

74
74
74

65

7

75
76

31

77

33

78
79
80

33

56

78
36

Insteekalbum met divers
leeg insteekalbum met 24 witte bladen
leeg insteekalbum met 16 witte bladen
dik leeg insteekalbum met 30 witte
bladen
insteekalbum met zegels Europa Cept,
t/m 1971
insteekalbum vol met zegels Nederland
Davo luxe album Zwitserland met
zegels VN 1969 - 94
insteekboek zegels Penrhyn, vele
thema's
insteekboek met driehoek zegels…..
insteekalbum Noorwegen, moderne
zegels ook in aantallen
insteekboek met ca 55 velletjes (veelal Kind) 1967 - 2000
Nederland, restant 1938 - 2000 in
insteekboek
insteekboek met restant Nederland
insteekboekje Nederland, series 1939
- 59
insteekboek Nederland
leeg Importa Juweel album Nederland
V1, velletjes 1993 - 2005
insteekboek gebruikt Engeland, iets
Jersey
Duitsland Brd. Insteekboek vol zegels
Spanje, insteekalbum met collectie
insteekboekje Suriname, veelal postfris Republiek

Nalatenschappen
199
81
Importa album Nederland 1973 - 91
199
82
Nederland, insteekalbum met zegels
klassiek tot modern
229
83
insteekboek met zegels oa Engeland,
Duitsland
227
84
Album met ca 175 FDC's Nederland
E272 - 420, 90-er jaren
230
85
insteekboek met zegels landen J, K en
L
230
86
insteekboek met zegels België
230
87
insteekalbum met zegels thema klederdrachten, Kerst
230
88
leeg insteekalbum met 16 witte bladen
214
89
kleine verzameling Ned. Portzegels,
diverse typen
214
90
restant van Collectie Nederland tot
1946 in Leuchtturm klemband

0

1,00
4,00
3,00
5,00

*

20,00

0

1,00

*/**

15,00
1,00

**/*/0
0

5,00
6,00

**

5,00

**/*

4,00

**/*/0
0

10,00
12,00

0

2,00
7,00

0

2,00

0
0
**/0

2,00
4,00
3,00

0

2,00
6,00

0

3,00

0

3,00
3,00

0
0

3,00
5,00

**/0

*/0
*/0

900,00

2,00
40,00

1.350,00

60,00

12

91
92
93
94

230

95

220

96
97

220

98
99
100
101
102
103
104
105
106

228

107

220

108

220

109
110
111
112

220

113
114
115
116

230

117

220

118

7

119
120

7

121

7

122

7

123

7

124

7

13

230
230
220

220

228
228
228
230
230
230
230
220

228
228
228

230
230
220
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Insteekalbum België
Insteekalbum diverse landen
Insteekalbum diverse landen
Fraai Safe album Duitsland 1948 1990
Insteekalbum Zweden ook met postzegelboekjes
Leeg insteekalbum 48 witte bladen
Leuk insteekalbumpje met wat
Frankrijk en Polen
Map Italië en divers
Map Japan en diverse landen
Lindner map Liechtenstein
Map Egypte, Belgisch Congo + divers
Insteekalbum diverse landen G
Insteekalbum diverse landen F
Insteekalbum Nederland
Insteekalbum diverse landen A
KaBe album Litouwen, Estland,
Letland uitgeprijsd, fraai!
Insteekalbum diverse landen
uitgeprijsd
Insteekalbum Groothertogdom
Luxemburg
Insteekalbum Denemarken
Map Canada en divers
Map zeer divers
Map overzeese gebiedsdelen en
Indonesië
Insteekalbum divers
Insteekalbum Hongarije en divers
Insteekalbum divers
Insteekalbum Engelse koloniën,
Duitsland, Brazilië, etc.
Insteekalbum Berlijn volledig
uitgeprijsd
Yvert Frankrijk 2010, kleur en harde
kaft
Michel catalogus China 2011 - 12
Doos met Yvert buiten Europa in 7
delen 2005 - 10
Zak met Yvert buiten Europa in 7
delen 2006 - 11
Zak met Yvert Oost Europa in 2 delen
2010 - 11
Zak met Yvert West Europa in 3 delen
2006 - 09
Zak met Yvert, 2x onafh. Staten in
Afrika, 1x Franse Kol en 1x Monaco en
TOM

0
0
0
**

1,00
1,00
1,00
39,00

**/0

19,00
3,00
1,00

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

1.500,00

30,00
20,00
2,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
90,00

**

1,00

*/0

29,00

0
*/0
0
*/0

3,00
3,00
10,00
15,00

0
0
0
**/*/0

2,00
1,00
1,00
15,00

**/0

95,00
5,00
3,00
10,00
10,00
2,00
5,00
2,00

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: ………………………

Postzegelnieuwtjes
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50 Jaar Pinkpop.
50 Dagen na 19 april begint de 50e
editie van Pinkpop. PostNL eert dit
oudste openluchtpopfestival van
Europa met de uitgifte van het
postzegelvel 50 jaar Pinkpop. De 5
speciale
jubileumpostzegels
zijn
straks ook op het festivalterrein te
koop.
Pinkpop vindt dit jaar plaats van 8
tot en met 10 juni in het Limburgse
Landgraaf.
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Tijdens de 3 dagen zijn er in totaal zo’n 60 acts te bewonderen. Er
worden 60.000 enthousiaste bezoekers per dag verwacht.
Op de 5 postzegels van de uitgifte 50 jaar Pinkpop is het speciale
jubileumlogo van het populaire festival afgebeeld. De typografie in het
witte kader werd in goud gedrukt om het jubileum extra glans te geven.
Verder staat er op het postzegelvel een beschrijving van het unieke
evenement, met foto- en promotiemateriaal uit de rijke historie van de
afgelopen 50 jaar.
Het postzegelvel ’50 jaar Pinkpop 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 te bestellen
via de website en www.pinkpopsouvenirs.nl en worden geleverd vanaf 7
juni 2019. Ook zijn ze van 8 tot en met 10 juni te koop op het
festivalterrein van Pinkpop. De postzegels zijn verder telefonisch te
bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 0888689900. De geldigheidstermijn is onbepaald.
Eigen postzegel Ameland.
De bekende postzegelserie Mooi Nederland staat in 2019 in het teken
van de Nederlandse Waddeneilanden. Op 23 april is het vierde
postzegelvel uit deze serie verschenen, met ruimschoots aandacht voor
de natuur en de architectuur van Ameland. Begin dit jaar verschenen al
postzegels van Texel, Vlieland en Terschelling. Na de zomer brengt
PostNL nog postzegels over Schiermonnikoog en een verzamelvel over
alle 5 de eilanden.
De serie Mooi Nederland besteedt sinds 2005 aandacht
aan lokale geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke schoonheid. De nieuwe
serie dit jaar over de Nederlandse Waddeneilanden werd
ontworpen door Birza Design
uit Deventer.
In het ontwerp van ‘Mooi Nederland 2019: Ameland’ speelt de
eilandvorm de hoofdrol. Dat komt tot uiting in de kaart van Ameland 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 vuurtoren Bornrif bij Hollum, de klokkentoren
van Nes, een Fries paard met verwaaide manen, het propellermonument
tussen Hollum en Ballum en een karakteristiek Amelander commandeurshuis uit 1675 in Hollum. 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.
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Vrijwel alle gebruikte foto’s dateren van een werkbezoek aan Ameland
door de grafisch ontwerpers Ingmar en Carla Birza, in de zonnige zomer
van 2018. Carla Birza omschrijft Ameland als een eiland “met weinig boa
en veel laag glooiende duinen, zodat je ontzettend ver kunt kijken. Het is
een paradijs voor fietsers en voor paardenliefhebbers. Dat zie je ook in
onze keuze van de beelden terug. Fraai zijn de eeuwenoude
commandeurshuizen met een typisch Amelander karakter. Ze zijn vaak
van dezeelfde geelgrijze baksteen gemaakt zodat in de dorpen een
sereen straatbeeld ontstaat. De boottocht van en naar Ameland is heel
bijzonder, door een smalle vaargeul met alleen maar de blubber van het
wad om je heen. Indrukwekkend.”
Het postzegelvel ‘Mooi Nederland 2019: Ameland’ 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 25 april 2019 verkrijgbaar bij PostNL-locaties op het eiland
Ameland en via de website. De postzegels zijn ook telefonisch te
bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 0888689900. De geldigheidstermijn is onbepaald.
Putter en pestvogel: geliefd en gevreesd.
Eveneens op 23 april heeft PostNL nieuwe postzegels voor internationale
bestemmingen uitgebracht, met daarop illustraties van de putter en de
perstvogel. Deze twee kleurrijke vogels hebben een eeuwenoude naam
in de Nederlandse geschiedenis. Beide illustraties zijn gemaakt door
Michelle Dujardin, het postzegelontwerp door artdirector Yvonne
Warmerdam.
PostNL zal het postzegelvel ‘Vogels in
Nederland’ ook inzenden voor de
EUROPA Stamp Best Design Competition. Deze competitie wordt uitgeschreven door PostEurope, de organisatie waarin alle Europese nationale
postbedrijven samenwerken. Voor
2019 staat de ontwerpwedstrijd in het
teken van nationale vogels.
Op het postzegelvel ‘Vogels in Nederland’ zijn illustraties van de putter en
de pestvogel beeldvullend in de postzegels opgenomen. De illustraties
door Michelle Dujardin hebben haar
kenmerkende minimalistische stijl:
realistisch, met een licht abstractimpressionistische toets.
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Michelle: “De putter en de perstvogel zijn bewust tegenover elkaar
gezet. Ze passen goed bij elkaar, beginnen alle twee met een p en
hebben beide een opvallende bijnaam. En ze vormen ook een mooie
tegenstelling – de één geliefd, de ander gevreesd. Terwijl het allebei heel
fraaie vogels zijn.
Het postzegelvel ‘Vogels in Nederland’ telt 6 postzegels in 2 verschillende
ontwerpen met waardeaanduiding internationaal 1 voor post tot en met
20 gram met een internationale bestemming. De postzegels zijn vanaf
23 april 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.

Nog enkele aardige foto’s uit een grote serie foto’s die
genomen zijn tijdens het jubileumfeest in 2018.
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Postzegel ABC
Duitse Rijk.
Van 1871 tot 1945 de officiële benaming van Duitsland. Op de postzegels
treft men in de loop der jaren de volgende aanduidingen aan: van 19711889 Deutsche Reichspost; van 1889-1902 Reichspost; van 1902 tot en
met de Tweede Wereldoorlog Deutches Reich; gedurende de tijd van de
Amerikaanse, Britse en Russische bezettingszones en later de
Amerikaanse en Britse bezettingszones Deutsche Post; vanaf 1949
Deutsche Bundespost; voor West-Berlijn vanaf 1953 Deutsche Post
Berlin en vanaf 1955 Deutsche Bundespost Berlin. Voor Oost-Duitsland:
tijdens de Russische bezettingszone Deutsche Post; in 1949 Deutsche
Post en sinds 1950 Deutsche Democratische Republik of afgekort DDR.
Duits volksstemmingsgebied.
In de na het einde van de Eerste Wereldoorlog door de geallieerden
tijdelijk bezette gebiden, respectievelijk beheersgebieden van Duitsland.
Alwaar door middel van een volksstemming over de toekomstige status
een uitspraak moest worden gedaan. Gedurende de voorbereidingstijd en
ook nog een tijd na de volkstemming, werden bijzondere postzegels
uitgegeven en gebruikt.
Tot deze volksstemmingsgebieden behoorden: Allenstein, Marienwerder,
Opper-Silezië en Sleeswijk. Saarland werd pas in 1935 eigenlijk
volkstemmingsgebied, hetgeen nogal eens over het hoofd wordt gezien.
Genoemde zegels bieden de verzamelaar mogelijkheden voor uitgebreide
specialisering. Onder die zegels bevinden zich enkele zeldzame
exemplaren.
Duits militair gezag in Roemenië.
In de Mi-catalogus staan onder dit hoofdstuk een aantal Duitse
Germania-zegels en Roemeense port- en fiscaalzegels met verschillende
opdrukken vermeld. Deze op zichzelf belangrijke zegels dienen in drie
groepen verdeeld te worden. Een indeling, die met de werkzaamheden
van de verschillende postkantoren te maken heeft. Begin juni 1917 werd
afhankelijk van de grensen door het militair gezag voor de bevolking een
postdienst in het leven geroepen. Toen zijn postzegels Mi, Yv 1-3 met
zwarte en rode opdruk in kastje “MViR” en waarde-aanduiding in bani
uitgegeven. Al begin juli 1917 volgden de zegels Mi, Yv 4-7 en later Mi 812, Yv 8-13 voor heel Roemenië. Voor beide soorten waren ook
portzegels en oorlogsbelastingzegels (verplichte toeslagzegels) in omloop
gebracht. Deze laatste ontstonden door opdrukken van diverse
uitvoeringen op Roemeense zegels, die voor de verzamelaars nauwelijks
interessant zijn.
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Voor de door het Negende Leger tot operatiegebied verklaarde streken
van Roemenië en de aldaar werkende postdiensten kwamen in 1918 vier
Germania-zegels met de opdruk “Gultig/9. Armee” in kastje zonder
waarde-vermelding in gebruik (Mi 1-4, Yv 3-6).
Men zij gewaarschuwd voor talloze afstempelingen op verzoek en
bulkafstempelingen. Deze voor de landpost verschenen zegels zijn aan
de hand van verschillen in kleur ten opzichte van de originele zegels en
druktoevalligheden zeer geschikt voor specialisatie.
Duits Oost-Afrika.
De geschiedenis van de verwerving en de uitbreiding van deze
voormalige Duitse kolonie is vrij ingewikkeld omdat bijvoorbeeld ook
Lamu, Zanzibar en in zekere zin ook het protectoraat Witu, alsmede
Helgoland er bij betrokken zijn. Duitsland aanvaarde op 1 januari 1891
de soevereine rechten over deze gebieden, die tot dan in handen van
particulieren en handelsgenootschappen waren geweest.
Als voorlopers van een verzameling Duits Oost-Afrika worden de
Reichspostzegels (Mi 37, 39-49 en 51) met stempel Lamu of Zanzibar,
die beide een bijzondere plaats innemen, aangemerkt. Zo ook de door
een paar postagentschappen sinds oktober 1890 in de eigenlijke kolonie
gebruikte poststempels, die zonder uitzondering tot de rariteiten
gerekend mogen worden. Daarbij komen ook nog de zeepostvoorlopers,
marinescheepspost – spoorwegen – veldpoststempels, enz. Het eerste
postkantoor werd begin oktober 1890 in Dar es Salaam opengesteld.
Daarop volgden er meer, waarvan een aantal vóór 1914 weer werd
opgeheven. De overige moesten tijdens de oorlog het een na het ander
worden gesloten. De meeste midden 1916. Mahege als laatste pas in
september 1917.
De eerste eigen zegels van Duits Oost-Afrika waren midden 1893 aan de
postkantoren verkrijgbaar. Dat waren Reichspost-zegels (Mi 45-47 en
51, Yv 1-5) met waardeopdruk in pesa. Deze valuta-vermelding was
nodig omdat de in heel Oost-Afrika als valuta-eenheid gebruikelijke, de
rupij (64 pesa = 1 rupij) zeer sterk aan schommelingen onderhevig was.
Genoemde vermelding bleef tot 1915 gehandhaafd. Van de zegels met
deze of soortgelijke opdruk bestaan ook proefdrukken met de toevoeging
“Deutsch Ostafrika, D.O.A. e.d. in verschillende posities bekend.
In 1896 verschenen dezelfde zegels met diagonale opdruk en er boven
en er onder de waarde in pesa (Mi 6-10, Yv 6-10). Proefdrukken met
deze diagonale opdruk komt men zelden tegen. Daarna volgden in
januari 1901 zegels met de afbeelding, die voor alle koloniën gebruikt
werden scheepstype, aanvankelijk ook met pesa, respectievelijk rupij als
waarde (Mi 11-21, Yv 11-21). In plaats van pesa kwam in 1905 de
Oostafrikaanse heller (100 heller = 1 pesa). Deze zegels verschenen
aanvankelijk op papier zonder watermerk (Mi 22-29, Yv 22-29). Spoedig
daarna kwamen de zegels de ene na de andere op papier met watermerk
in omloop, zo ook die met rupij-waardeaanduiding (Mi 30-39, Yv. 30-40).
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In het volgende Postmerknieuws het vervolg van Duits OostAfrika.

Verenigingsinformatie
Bestuur:

Voorzitter

Otto Verkoren

Secretaris

Otto Verkoren
(tijdelijk)
030 2204138

Penningmeester
Guus van Wijk

penningmeester@postmerk.nl

030 2201060

Commissaris
Piet Bloemerts
Facilitaire zaken

030 2204027
voorzitter@postmerk.nl

commissaris@postmerk.nl

030 2292047
Jan te Brinke

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 Guus van Wijk, Tel. 030-2204138, veiling@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.
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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
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