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Maandblad mei 2020
Het bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit
voor de schriftelijke veiling op:
Zaterdag 16 mei 2020
I.v.m. de maatregelen die de overheid genomen heeft t.a.v.
de coronapandemie is er op donderdag 14 mei geen ledenbijeenkomst in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein
4, te De Bilt.
Wel zoals u elders in deze aflevering van het postmerknieuws kunt lezen een veiling met weer aantrekkelijke
aanbiedingen.
Deze keer een unicum: een schriftelijke veiling! Succes en
veel leesplezier.
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LET OP:

Van het bestuur

Aan het einde van de maand maart van dit jaar heeft het Postmerkbestuur besloten om het grootste gedeelte van de Postmerkactiviteiten in
de maanden april en mei op ter schorten in verband met de coronacrisis.
Inmiddels is ook het H. F. Wittecentrum, de gebruikelijke locatie van
onze Postmerkbijeenkomsten, tot nader order gesloten. Of en zo in hoeverre het mogelijk blijkt om in juni 2020, dus voorafgaande aan de
zomerperiode, alsnog een Postmerkbijeenkomst te beleggen staat nog te
bezien. Wij houden er echter rekening mee, dat in de maand juni nog
niet alle belemmeringen zijn weggenomen. Zo is bijvoorbeeld nog niet
duidelijk of het H. F. Wittecentrrum weer zal zijn opengesteld. Uiteraard
houden wij u daarvan op de hoogte.
In september hopen wij weer op de gebruikelijke wijze samen te komen,
vermoedelijk met een bijeenkomst, die ten dele is gewijd aan de noodzakelijke onderdelen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), die
oorspronkelijk stond gepland voor de maand april. De verenigingsstatuten verplichten het bestuur immers om aan de verenigingsleden
rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in het
voorgaande jaar.
In de komende maanden zal het Postmerkbestuur zich buigen over een
aantrekkelijk en afwisselend Postmerkprogramma in de resterende
maanden van 2020. Zodra daarover meer bekend is, krijgt u het te horen/te lezen, in ieder geval via de Postmerkwebsite. Intussen is beraadslaagd over de mogelijkheid om in de meimaand een schriftelijke veiling
te organiseren. Het verheugt ons aan te kondigen dat dit plan gerealiseerd kan worden. Daarover gaat een groot gedeelte van dit bijzondere
meinummer van het Postmerknieuws. Een veiling ”op afstand” dus, passend in het huidige coronatijdperk, waarbij de leden schriftelijke biedingen kunnen uitbrengen op de kavels waarvoor zij interesse hebben.
Zie voor de regels het stukje “van de veilingmeesters” elders in het
Postmerknieuws. Wij hopen op veel belangstellingen en een levendige
biedingstrijd bij dit experiment.
In de afgelopen periode bereikte ons het treurige bericht, dat Mevr.
Betty van den Brink, echtgenote van onze voormalig voorzitter en erelid,
Fred van den Brink, helaas is overleden. Wij wensen Fred en de familie
veel sterkte bij dit verlies.
Otto Verkoren!
4

Verslag vorige bijeenkomst
Ondanks de perikelen van het coronavirus waren er toch nog 42 leden
naar deze bijeenkomst gekomen. Er waren veel kijkers bij de uitgestalde
kavels en er was voldoende aanbod.
De voorzitter opent om 20.00 uur de bijeenkomst en hoopt dat dit voorlopig niet de laatste bijeenkomst zal zijn vanwege eventueel te verwachte maatregelen van hogerhand en bij het mogelijk sluiten van de zalen.
Hoe zich dit zich zal ontwikkelen zal het bestuur u tijdig laten weten.
Verder waren er geen mededelingen en ook uit de zaal waren er geen
verdere vragen of opmerkingen.
De bijeenkomst werd voortgezet met een zeer interessante lezing van
Otto Verkoren over het ontstaan van en de postale geschiedenis van de
staat Opper Volta en de omringende landen. Na deze lezing reageerden
de aanwezigen met een luid applaus. Er kwam uit de zaal een vraag, of
Otto zijn kennis over de voormalige Franse Koloniën niet in boekvorm
kon uitbrengen. Hij antwoordde dat de mogelijkheid er misschien wel is
maar dit om persoonlijke redenen voorlopig niet aan de orde is.
Vervolgens was na een pauze de veiling aan de orde. Mede door de lage
inzetten ging 85% van de kavels over in andere handen. Nadat de laatste kavels waren verkocht, werd de bijeenkomst beëindigd en werden de
kavels afgerekend en afgehaald.
Jan Rentinck.

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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Van het rondzendverkeer
Aanbevelingen voor het rondzendverkeer van Het Postmerk in
verband met het coronavirus.
Nu het coronavirus alom in Nederland rondwaart, doe ik u als deelnemer
aan het rondzendverkeer een aantal aanbevelingen voor de behandeling
van de rondzendingen.
Natuurlijk ga ik er van uit dat u de algemene en specifieke in verband
met coronavirus afgegeven adviezen in acht neemt. Daarnaast is het
goed om met betrekking tot de rondzending het volgende in gedachten
te houden:
1. Het virus kan volgens de deskundigen hoogstwaarschijnlijk niet
worden overgedragen via dozen of tassen. Maar er is dus wel
twijfel over. Voorkom daarom dat u boven de boekjes hoest of
niest.
2. Het virus kan waarschijnlijk alleen overgedragen worden van
mens op mens via aanraking of het onafgedekt hoesten en niezen
nabij anderen.
3. Het is altijd al de bedoeling maar zeker nu: ga als u de rondzending hebt afgewikkeld, eerst na of de volgende deelnemer op de
lijst de rondzending kan of wil ontvangen.
4. Wanneer u om welke reden dan ook nu geen rondzending zou willen ontvangen, geeft u dat dan door aan degene die het pakket bij
u aflevert en aan het sectiehoofd. We gaan er daarbij van uit dat
u geen rondzending laat komen als u besmet bent met het
coronavirus. Geef dat dan ook door aan het sectiehoofd.
5. Zorgt u ervoor, dat u bij overdracht van het rondzendmateriaal
voldoende afstand bewaart en persoonlijk lichamelijk contact
vermijdt.
6. Laat zonder dringende redenen geen anderen in de buurt van het
rondzendmateriaal komen.
Door bovenstaande aanbevelingen hoop ik dat het rondzendverkeer door
kan blijven gaan. Heeft u nog vragen dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet.
Piet Bloemerts
Hoofd RZV Het Postmerk
e-mail: rondzendverkeer@postmerk.nl
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Van de veilingmeesters
De Veiling van maart bestond uit 152 kavels, waarvan er 140 werden
ingezet met €1,00. En dat liep gesmeerd!! Er werd zeer geanimeerd
geboden en ook de wat duurdere kavels uit nalatenschappen vonden
gretig aftrek. Na afloop bleven er maar 21 kavels niet verkocht! 85% dus
wel verkocht voor een totaal bedrag van € 630,00.
Deze keer een schriftelijke veiling van 130 kavels.
Een schriftelijke veiling???
Ja, vanwege de corona en het contactverbod, hebben we gemeend om
een schriftelijke veiling te houden. De kavels (ze waren bedoeld voor
april 2020) lagen toch al klaar, dus dachten we.....laten we dat eens
proberen.
Dat betekent, dat we voor een aantal kavels afbeeldingen hebben
toegevoegd en een aantal kavels wat uitgebreider hebben omschreven.
De kavels kunnen niet van te voren worden ingezien, vandaar.
De afbeeldingen komen ook op de website te staan. Daar kunt u ze
groter bekijken en eventueel ook inzoomen om ze nog beter te zien.
Mocht u toch nog vragen hebben over de kavels? Stel ze dan gerust. We
kunnen u een nog uitgebreidere omschrijving geven of zelfs foto’s maken
en u die toesturen.
Biedingen kunnen tot vrijdag 15 mei 24.00 uur worden doorgegeven via
een ingevuld biedbriefje, maar u kunt ook uw wensen via de mail aan
ons kenbaar maken. Eventueel zelfs per telefoon.
Even over het bieden. U geeft aan welk kavelnummer u wilt hebben en
geeft de prijs op die u er maximaal voor wilt betalen. Als er geen andere
liefhebbers zijn, heeft u het kavel voor de inzetprijs. Zijn er meerdere
liefhebbers, dan biedt u mee tot het opgegeven maximum is bereikt.
Wij hopen dat we op deze manier toch aan de behoefte voor een veiling
kunnen voldoen. Het zal wennen zijn voor ons allemaal, maar we doen
ons best.
Een plezierige veiling toegewenst!!
Hans Vermeulen
Guus van Wijk
Veilingmeesters
7

Veiling zaterdag 16 mei 2020
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.

Schriftelijke veiling mei 2020
No.
1
2
3
4
5

Inz Omschrijving
**/*/0
6
Wilhelmina hangend haar 1891, 3 cent
*
t/m 12,5 cent, (34 - 38)
10
Wilhelmina 1891 50 cent geelbruin,
0
(43)
17
Nederland Roltanding 51
*
229
Jubileumzegel 1913, 50 cent geel*
groen, (97)
229
Jubileumzegel 1913, 1 Gulden wijn*
rood, (98)

C.W.
145,00

Inzet
10,00

25,00

3,00

18,00
40,00

2,00
4,00

70,00

7,00

Kavel 1
Kavel 1

Kavel 2

Kavel 3

Kavel 4

8

Kavel 5

Kavel 6

Kavel 7
6
7

229
10
10

8
9

200

10

10

11
12
13
14

200

15

200

16

7

17

200

9

6
6
200

Kavel 8
Hulpuitgifte 1919, (102 - 03)
Nederland Wilhelmina regeringsjubileum 1923 (130)
Opruimingsuitgifte 1923, (132 - 33)
Tentoonstellingszegels 1924,
(136 - 38)
Rode Kruis 1927, (203 - 07), lichte
plakkerrest
Reddingswezen 1933, (257 - 260)
Postzegelboekjes 9g en 9gF
Portzegels 1894, (P13 - 26)
JAVA opdrukken kopstaand, 7 zegels
tussen 63f en 77f
Opdrukken Buiten Bezit, 21 zegels
tussen 81 en 97
Italië, portzegels opdruk 1890,
(Mi 15 - 17)
Italië, Opdruk 1890, (Mi 56 - 58)

*
0

70,00
275,00

7,00
40,00

0
*

26,50
160,00

3,00
25,00

*

37,50

4,00

40,00
95,00
290,00
56,00

6,00
10,00
35,00
6,00

*/0

50,00

5,00

*/0

141,00

5,00

87,50

5,00

0
**/0
*
*

0

Kavel 9

Kavel 10

Kavel 11

Kavel 12

10

Kavel 13

Kavel 14

Kavel 15

Kavel 16

11

Kavel 17

Kavel 18

18
19
20

10

21
22

66

23
24

10

25

10

26

10

27

19

28

24

29

10

30

10

31

7

32

7

33

22

34
35

22

66
66

10

19

22

Frankrijk (Yvert 206-208)
Reich, blok München Riem 1936
Reich, Luchtpost 1912, 30 Pf groen,
(Mi III)
2 Insteekkaarten Reich
FDC Rode Kruis 1953, (E14)
beschreven
FDC Kind 1954, (E19), beschreven
Kleine verzameling Antillen op albumbladen, 1950 - 66
Portugal, Azoren en Madeira, 3 Europa
blokken 1996
Portugal, Azoren en Madeira, 3 Europa
blokken 1999
Gelopen RZ boekje Zwitserland 1932 67, restwaarde ca € 50,00
Stapeltje insteekkaarten zegels veelal
thema Sport
USA, vel van 50 birds and flowers
1982
Luchtvaartmuseum Soesterberg, strip
van 5 zegels
Krijgsgevangenenbrief WO I Duitsland
naar Denemarken
6x insteekkaarten Republiek Suriname
tot 1975 - 86, koopje
Restant Hawid stroken zwart,
2x afkortmes, pincetten
50 Indonesische ansichtkaarten
Vier vergrootglazen

0
**
0

65,00
32,00
120,00

5,00
4,00
10,00

**

250,00
90,00

20,00
9,00

65,00

6,00
2,00

**

24,00

5,00

**

20,50

4,00

**/0

*

4,00
2,00

**

32,50

**

4,00
2,50
5,00

**

250,00

7,00
3,00
1,00
2,00

12

36

22

37

22

38

22

39

22

40

57

Ca 25 FDC's Indonesië, 1957 - 67 en
iets modern
Stapeltje Chinese FDC's tussen 1984 96
9x Themamap Nederland 2002-2003,
nominaal € 32,62
4 Vel Beatrix, prinseskoningin 2003,
nominaal € 10,45
Groot vouwbaar vergrootglas

Kavel 19

2,00
2,00
**
**

16,00
20,00

5,00
4,00

Kavel 20

Kavel 22

Kavel 23

13

Kavel 21

Kavel 30

Kavel 31

Kavel 40

14

41

57

42

37

43

43

44

43

45

88

46

21

47

21

48

21

49

21

50

74

51

57

52

57

53

74

54

74

55

37

56

74

57

74

58

37

59

86

60

86

61

86

62

66

63

61
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Doos 12 provincie velletjes 2002
compleet, nominaal € 43,80
Map met ca 110 Nederlandse FDC's,
E154 - 249
Insteekalbum 16 bladen wit, met
zegels M- en Z- Amerika, plus iets
divers o.a. N.-Zealand, Spanje
Mexico, insteekalbum 16 bladen wit,
met aardige verzameling
Insteekboek, 16 bladen zwart, half
gevuld met zegels van oude Duitse
staten
Berlijn 1978 - 90 in Lindner falzlos
ringband album groen
Böhmen en Mähren, Bezetting en WO
II en BRD. tot 1960 in Lindner album
Gibraltar, collectie (vrijwel compleet)
1969 - 81 en 1993 - 99, in Leuchtturm
klemband
Leuchtturm album 500 jaar postbezorging (Brd. Mi 1445) op diverse
poststukken
Nederland, 2 insteekalbums met
zegels en combinaties uit postzegelboekjes en kindvelletjes
Leeg Importa Nederland Standaard
album tot 1985
Insteekalbum Nederland 1923 - 1990,
8 witte bladen
Insteekalbum met zegels, velletjes
waaronder betere landen
Insteekboek met Nederlandse zegels
1955 - 2018, 16 witte bladen
Tunesië, Collectie in insteekalbum met
24 zwarte bladen, klassiek tot modern
Insteekalbum met zegels, velletjes,
interessant, 8 zwarte bladen
Insteekalbum met zegels, velletjes
(ca 35)8 witte bladen
Insteekalbum (32 zwarte bladen) met
zegels, velletjes (ca 45x) thema
ontdekkingsreizen
Insteekboekje Roemenië, klassiek en
modern
Insteekboekje Suriname, ook
Republiek en velletjes
Insteekboekje Indonesië, Nieuw
Guinea
Insteekboekje Reich, gebruikt en
ongebruikt (plakker)
Insteekboekje met zegels diverse
landen, o.a. It. Kol.

**

20,00
3,00

0

8,00

0

12,00

*/0

30,00

**

15,00

**/*/0
**/*

3.000,00

100,00

700,00

30,00

**/0

10,00

**/0

10,00
2,00

0

2,00

**/0

20,00

0

4,00

**/*/0

30,00

**/0

10,00

**/0

12,00

**/0

50,00

0

50,00

4,00

**/*

4,00

0

2,00

*/0
**/*/0

20,00
6,00

64

61

65

61

66

62

67

21

68

21

69

21

70

10

71

22

72

22

73

22

74
75

22

76

61

77
78

61

79

61

80

17

61

61

Insteekboekje met zegels diverse
landen, o.a. Liberia
Insteekboekje met zegels diverse
landen
Nederland restant van verzameling in
insteekboek, met veel klassiek
Aruba in Davo kristal, 1986 - 2008 en
2013
Groot Brittannië, in Davo standaard,
1840 - 1989, veelal dubbel verzameld
Groot Brittannië, in Davo standaard,
1990 - 2003
Album met ca 50 post(waarde)stukken
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Nederland
Luxe rode Importa album met
cassette, jaarsets Ned. 2011 - 2012
nominaal € 95,Idem met jaarsets 2006 - 2007
nominaal € 85,Idem met jaarsets 2001 - 2005
nominaal € 138,Idem met jaarsets 1980 - 1986
Insteekalbum 12 witte blkaden,
Duitsland, Berlijn
Insteekalbum Importa 20 witte
bladen, België, Vogels, spoorwegzegels, in aantallen
Insteekalbum, diverse landen
Insteekalbum Duitse automaatzegels
en vooral Brd. 1950 - 63
Insteekalbum, 24 zwarte bladen, vol
en zeer divers
Insteekalbum Suriname veel **
series, Nederlands Indië gestempeld

**/*/0

6,00

**/*/0

4,00

**/*/0

30,00

**

1.100,00

50,00

**/*/0

30,00

**/*/0

30,00
10,00

**

48,00

**

42,00

**

69,00

**
**/0

80,00

15,00
35,00

0

10,00

0
0

6,00
15,00

0

7,00

**/*/0

Nalatenschappen:
No. Inz. Omschrijving
237
81
Davo luxe Velletjes Ned, 1965 - 2018, alleen FL
velletjes aanwezig
237
82
Insteekboek, 16 zwarte bladen met gebruikt
modern Nederland, 1992 - 2018
237
83
Dik insteekalbum, 32 zwarte bladen, met zegels
van Europese landen
235
84
Postzegelalbum der gehele wereld!!! Ca 1945
235
85
Collectie Frankrijk in Davo standaard, tot 1966
goed gevuld
235
86
Insteekalbum 16 witte bladen, met N. Indië, iets
Antillen, Indonesië en iets Jap. Bezetting
236
87
Insteekalbum, 32 witte bladen met dubbelen
Nederland, 192- - 89

25,00

**/*/0
**

Inzet
10,00

0

10,00

0

8,00

*/0
*/0

1,00
20,00

**/*/0

10,00

0

6,00

16

88

236

89

236

90

236

91

201

92

201

93

201

94

202

95
96

202

97

236

98

236

99

238

100

238

101
102
103

238

104

237

105

237

106
107

237

108
109
110

201

111
112

202

113

236

114

236

115
116

202

17

236

238
202

201

201
202

236

202

Victoria klein met iets zegels Australië op blanco
bladen, 1913 - 54
Victoria klein met verzameling Reich op blanco
bladen, 1872 - 1944
Insteekalbum, 16 witte bladen, met verzameling
België, 1870 - 1982
Insteekalbum met gebruikt Nederland in aantallen, NVPH 172 - 76
Insteekalbum met gebruikt Nederland in aantallen, NVPH 177
Gehavend insteekalbum met gebruikt Nederland
in aantallen, NVPH 54 - 62
Fraai leeg album Nederland Importa Juweel met
cassette, inhoud 2005 - 08
Idem, inhoud 2002 - 04
Insteekalbum, 8 witte bladen, met restant,
N.-Indië, Curaçao, Antillen, Suriname
Deel van verzameling Nederland in Holland
album, 1975 - 84
Duitsland Brd., 1946 - 83 op blanco bladen, in
Victoria klein
Verzameling velletjes Nederland in Davo crystal
III, 1940 - 94, eerste pagina's roest
Insteekboek,15 witte bladen, met wat Nederland
90-er jaren en iets divers
Insteekalbum met zegels thema Schilderijen
Davo album met 64 1e dag kaarten
Insteekalbum Jersey ( tussen 1971 en 88),
Guernsey (tussen 1975 - 87 en 1995 - 2011)
Insteekalbum 15 witte bladen, met zegels van
veelal Afrikaanse landen
Insteekboek Duitsland Brd en DDR, 4 witte
bladen
Insteekalbum 8 witte bladen, Oostenrijk
Doos met honderden poststukken, veelal
Nederland iets OG
Stapeltje van ruim 40 buitenlandse poststukken
Map met 42 ansichten De Bilt, Bilthoven
De spelers van Oranje 2006, maak zelf de
opstelling, plus 2 velletjes van 10 spelers
Insteekbladen Man en iets Alderney, 1973 - 85
Enveloppe met wat vel(delen) Nederland,
Guldenzegels
Doos met verzameling van va 90 FDC's NOG,
groot gedeelte beschreven
Doos met restantverzameling Noorwegen, Italië,
USA en Zweden op blanco bladen
Sigarenkistje met zegels van diverse landen
Sigarenkistje met kantoorpost Nederland en iets
divers

0

1,00

*/0

10,00

*/0

5,00

0

1,00

0

1,00

0

1,00
5,00

**/*/0

5,00
2,00

**

3,00

**/*/0

3,00

*/**
**
0
**

10,00
6,00
1,00
3,00
80,00

0

4,00

0

1,00

**/0

3,00
40,00

**

10,00
65,00
4,00

**
**

10,00
5,00
1,00

0

2,00

0
0

1,00
1,00

117
118

202
202

Kavel 117
119
120

236

121

201

122

201

123
124

201

125

234

126

234

127

218

128

235

129

235

130

235

236

220

Bakje zegels diverse landen
bakje Nederlandse kantoorpost

0
0

1,00
1,00

**

1,00
10,00

*/0

6,00

**/0

8,00

Kavel 118
Kaveltje Hawidstroken, zwart
Schoenendoos met jaarsets (8x) postzegelmapjes (35x) en pboekjes (18x) Nederland,
1988 - 92
Spanje, aardige verzameling in Multo map, ook
iets Tanger en IFNI
Album 16 zwarte bladen, thema Fauna, veel
postfris en 22 velletjes
Insteekboek Denemarken, 8 zwarte bladen
Insteekboek met mooie verzameling Zwitserland,
10 witte bladen
Dik insteekalbum, 30 witte bladen, met gebruikt
Nederland "en gros", 1900 - 2000
Zwitserland, insteekalbum met gebruikte zegels,
1933 - 2000
Zwitserland, dubbelenboek, 30 witte bladen, met
klassiek, hoge cataloguswaarde
Duitsland en iets Frankrijk in fraai Importa
insteekalbum, 15 witte bladen
Schaubek wereldalbum (ca 1923) met veel
klassiek, oa Reich
Zwitserland, insteekalbum 16 witte bladen, met
veel ouder materiaal

0
0

2,00
15,00

0

5,00

0

4,00

0

12,00

**/*/0

5,00

*/0

8,00

0

6,00
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Biedlijst voor de schriftelijke bieder
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen:
Kavel

Bod

Opbrengst

Biedingen kunnen tot vrijdag 15 mei 24.00 uur worden doorgegeven via
een ingevuld biedbriefje, via de email postmerkveiling@gmail.com
Eventueel zelfs per telefoon 030-6954715.
Naam: …………………………………………………………. Lidnummer: ………………………
Telefoonnummer: …………………………………… Handtekening: ………………………

19

Postzegelnieuwtjes
In de afgelopen maanden zijn er nogal wat nieuwe Nederlandse
postzegels verschenen. Mede doordat het Postmarknieuws van
april niet uit is gekomen, hierbij een uitgebreid aantal postzegelnieuwtjes.
Oranje wortelen: zo typisch Nederlands.
Oranje wortelen horen echt bij ons land. Daarom staan ze afgebeeld op
het nieuwe postzegelvel uit de serie ‘Typisch Nederlands’ die PostNL op
25 februari j.l. heeft uitgebracht.
Wat voor Nederlanders heel gewoon is, vinden
buitenlanders vaak heel bijzonder. Die aparte
aspecten van onze samenleving figureren in de
serie ‘Typisch Nederlands’ van PostNL, waarvan nu het tweede postzegelvel is uitgebracht.
‘Typisch Nederlands’ is de opvolger van ‘Mooi
Nederland’ , een serie die 15 jaar lang is verschenen.
De populariteit van wortelen in Nederland heeft
vooral te maken met de kleur. Toch zijn wortelen lange tijd niet oranje geweest, maar wit,
geel, rood en zelfs paars. In de zestiende eeuw
begonnen boeren in de lage landen opzettelijk
oranje wortelen te kweken.
Volgens de overlevering was dat om Willem van Oranje tijdens de
opstand tegen Spanje te steunen.
Het postzegelvel ‘Typisch Nederlands - wortelen’ telt 6 gelijke postzegels
met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20
gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn reeds
vanaf 25 februari 2020 verkrijgbaar bij het postkantoor in de Brunawinkels en via de website van PostNL. De postzegels zijn ook telefonisch
te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer
088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald.
Anne Frank, 75 jaar later.
Nederland herdenkt in 2020 het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75
jaar geleden. PostNL besteedt met 4 gouden postzegels aandacht aan
gebeurtenissen die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Zowel
op degenen die het hebben meegemaakt als op de volgende generaties,
tot op de dag van vandaag.
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In de serie ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’ verscheen op vrijdag 20
maart de gouden postzegel ‘Anne Frank, 1945-2020’. Het is dit jaar 75
jaar geleden dat Anne Frank overleed. Dankzij Anne Franks dagboek, na
de oorlog uitgegeven als ‘Het Achterhuis’, is haar naam wereldwijd
synoniem geworden met de verschrikkingen van vervolging.
Op de gouden postzegel staat een paspoortfoto van
Anne Frank uit mei 1942. Anne was toen 12 jaar
oud. Onderaan de foto is de aanhef ‘Lieve Kitty’ te
lezen. Kitty is de fictieve vriendin aan wie Anne
Frank veel van haar dagboekbrieven schreef.
De postzegel over Anne Frank maakt deel uit van de
serie ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’. Op 23
januari verscheen al de postzegel over de operatie
Market Garden, de poging van de geallieerden in
september 1944 om in Nederland de bruggen over
de Maas, Waal en Rijn in handen te krijgen.
De volgende postegel gaat over de bevrijding van Nederland. Deze komt
op 5 mei uit. De laatste postzegeluitgifte in deze serie is op 15 augustus,
de dag dat 75 jaar geleden het Japanse leger in het toenmalig
Nederlands-Indië de wapens neerlegde.
De uitgifte van de postzegel ‘Anne Frank, 1945-2020’ is tot stand
gekomen in afstemming met de Anne Frank Stichting. Deze stichting
beheert de onderduikplek van Anne: het Achterhuis, aan de
Prinsengracht in Amsterdam en brengt haar levenverhaal wereldwijd
onder de aandacht.
De serie ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’ is, zolang de voorraad
strekt, uitsluitend verkrijgbaar via de website van PostNL en bij de
klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-8689900. Op de
postzegel staat waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot en met 20
gram met een bestemming binnen Nederland. De geldigheidstermijn is
onbepaald.
Postzegels brengen eerste atlassen in kaart.
In 2020 is het 450 jaar geleden dat de allereerste atlas in druk
verscheen en wel in Antwerpen. Al snel volgden er meer atlassen, die
vooral in de Nederlanden werden uitgegeven. Met de uitgifte op 23 maart
van het postzegelvel ‘De eerste atlassen’ besteedt PostNL aandacht aan
6 opmerkelijke uitgevers, hun atlassen en hun kaarten.
In 1570 bracht Abraham Ortelius in Antwerpen de eerste atlas uit, met
de Latijnse titel ‘theatrum orbis terrarum’ (letterlijk: het toneel van de
aardbodem).
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Antwerpen en later Amsterdam waren belangrijke centra voor de atlas.
Dat had alles te maken met de vooraanstaande positie van de
Nederlanden in de internationale handel en scheepvaart.
Naast Abraham Ortelius uit Antwerpen
staan Gerard de Jode, Gerard Mercator,
Jodocus Hondius, Willem Jansz. Blaeu en
Johannes Janssonius op de postzegels
‘De eerste atlassen’.
Deze uitgevers uit de lage landen waren
verantwoordelijk voor allerlei prachtige
atlassen die in de 16e en 17e eeuw zijn
uitgegeven. Op de postzegels zijn niet
alleen portretten van de 6 uitgevers te
zien, maar ook van kaarten van de Nederlanden uit hun atlassen. Alle afgebeelde kaarten komen uit atlassen uit de
collectie Allard Pierson – de Collecties
van de UvA. De portretten werden door
het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.
Vanwege de leesbaarheid zijn de kaarten zo groot mogelijk op de
postzegels geplaatst. Daarom liet Maud van Rossum, de ontwerper van
het postzegelvel, de bladspiegel van de atlaspagina zo veel mogelijk
weg. Alleen een klein randje liet zij als omkadering staan. Ook de knik in
het hart van de pagina is nog te zien, de kaart komt immers uit een
atlas.
Het postzegelvel ‘De eerste atlassen’ telt 6 verschillende postzegels met
de waardeaanduiding internationaal 1, bedoeld voor post tot en met 20
gram met een internationale bestemming. De postzegels zijn reeds vanaf
23 maart verkrijgbaar bij het postkantoor in de Bruna-winkels en via de
website van PostNL. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de
klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-8689900. De
geldigheidstermijn is onbepaald.
Het favoriete broodbeleg van jong en oud.
Op 25 februari, zoals u hiervoor kunt lezen, bracht PostNL het
postzegelvel ‘Typisch Nederlands wortelen’ uit. Op 24 maart volgde al
een volgende uitgave van ‘Typisch Nederlands’ en wel: hagelslag. De
uitgifte ‘Typisch Nederlands – hagelslag’ is de derde uit deze serie dit
jaar.
De oudste vindplaats voor de vermelding van hagelslag als boterhambeleg is een krant uit Drenthe uit het jaar 1913. Sindsdien is
hagelslag niet meer weg te denken, maar het ligt alleen in Nederland,
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Indonesië, Suriname en België in de winkel. In andere landen zijn wel
soortgelijke producten te koop, maar dan om taarten mee te bestrooien.
Er zijn verschillende soorten hagelslag verkrijgbaar, zoals vruchtenhagel,
anijshagel en – de belangrijkste natuurlijk – chocoladehagelslag. Volgens
het Warenwetbesluit Cacao en chocolade moet chocoladehagelslag
minstens 32 procent cacao bevatten.
Op de postzegels ‘Typisch Nederlands - hagelslag’ is een bruine boterham afgebeeld met
daarop boter en hagelslag, liggend op een wit
bord met een mes en vork aan weerszijden. Op
het bord liggen ook wat losse korreltjes hagelslag. Ontwerper Van Praet: ‘Wie in Nederland is
er nu niet met hagelslag opgegroeid?
Het postzegelvel ‘Typisch Nederland – hagelslag’
telt 6 gelijke postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met
20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 23 maart 2020
verkrijgbaar bij de Bruna-winkels, de website
van PostNl en de klantenservice van Collect
Club.
75 Jaar vrijheid op postzegels.
Naast de 4 gouden postzegels ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland
bracht PostNL op 4 april ook een apart postzegelvel ’75 Jaar vrijheid’ uit
en telt 6 postzegels in 2 ontwerpen. In het 1e ontwerp is een portret
opge-nomen van Jan van der Linden, geboren op 5 mei 1945. In het 2e
staat in dezelfde stijl een portret van de zwangere Yvette HartmanMercier. De geboorte van haar zoon is uitgerekend op 5 mei 2020. De 2
data staan op de postzegels, met de vermelding ‘geboren in vrijheid’.
In 2019 en 2020 wordt in
Nederland herdacht dat 75
jaar geleden de Tweede
Wereldoorlog ten einde
kwam. Op 4 mei herdenken
we alle slachtoffers – burgers en militairen – die in
het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter
wereld zijn omgekomen of
vermoord.
Dit zowel in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog.
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Het postzegelvel ’75 jaar vrijheid’ met waardeaanduiding Nederland 1 is
bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen
Nederland. De postzegels zijn vanaf 4 april verkrijgbaar bij het
postkantoor in de Bruna-winkels, via de website van PostNL en bij de
klantenservice van Collect Club.
Ode aan de roze (en soms oranje) tompouce.
Het gaat hard met de uitgifte van postzegels in de serie ‘Typisch
Nederlands’. Nadat er al 3 uitgiften in deze serie in de afgelopen
maanden zijn uitgekomen (zie hiervoor) werd op 6 april al het vierde
postzegelvel ‘Typisch Nederlands’ uitgebracht. Deze keer staat de
tompouce centraal, het bekende roze gebak dat op Koningsdag meestal
oranje is. De serie ‘Typisch Nederlands’ besteedt dit jaar aandacht aan
etenswaren en gerechten die kenmerkend voor ons land zijn.
De eerste tompouce zou rond 1845 gemaakt zijn
door een banketbakker uit Amsterdam, als variant op het Franse gebak millefeuille. Tom Pouce
is in het Frans wat Tom Thumb in het Engels is
en klein Duimpje in het Nederlands.
Volgens de overlevering noemde de banketbakker zijn gebakje naar een circusartiest met de
naam General Tom Tumb die naar verluidt maar
66 cm lang was. Een andere verklaring is dat
het bladerdeeg van een tompouce kruimelt als
je het opeet. Net zoals in het sprookje van Klein
Duimpje die in het bos kruimels strooide om de
weg naar huis terug te kunnen vinden.
Het postzegelvel ‘typisch Nederlands – tompouce’ telt 6 gelijke
postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot
en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels
zijn vanaf 6 april 2020 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels, de wbsite van
PostNl en telefonisch bij de klantenservice van Collect Club. De
geldigheidstermijn is onbepaald.
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Verenigingsinformatie
Bestuur:

Voorzitter

Otto Verkoren

030 2204027
voorzitter@postmerk.nl

Secretaris

Jan Rentinck

030 2717097
secretaris@postmerk.nl

Penningmeester

Guus van Wijk

030 2204138
penningmeester@postmerk.nl

Commissaris

Piet Bloemerts

030 2201060
commissaris@postmerk.nl

Facilitaire zaken

Jan te Brinke

030 2292047
facilitair@postmerk.nl

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

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

Vinkenlaan 31, 3722 AH Bilthoven

T 030-2282591

E verkoop@veld-int.nl

