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Deze maand: 

 

weer een echte bijeenkomst 

in het H.F. Witte Centrum!? 

 

 

 



  

 

 

 

Wij verrichten taxaties voor boedelverdeling, 
successie, e.d. 
Tevens veilingbemiddeling voor verkoop van 
verzamelingen, e.d. 
 
Voor informatie e-mail:  
postzegelveilingjjdebruin@yahoo.com 
 
Telefoon: 033-4632342 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Donderdag 20 mei 2021 
Dit keer i.v.m. Hemelvaartsdag de 3e donderdag en niet de 2e. 

 

in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang  
activiteiten om 19.30 uur. Zaal om 18.30 uur open.   
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Verenigingsnieuws 
 Ledenwerfactie 2020 en snelle betalers 2021 
 Veiling 

 
En ook:  

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad mei 2021 
 

 

53e jaargang no. 5 
 

Bankrek.nr. t.n.v. “Het Postmerk” 
NL43 INGB 0001 6908 29 

(penningmeester/veiling) 

Bankrek.nr. t.n.v. “De Vereniging-Het Postmerk” 
NL63 INGB 0001 9546 00 

 (rondzendverkeer) 



LET OP: 

 
 
 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, de coronaperikelen duren langer dan ver-
moed (en waarschijnlijk zijn wij er voorlopig ook nog niet vanaf). Voor 

het Postmerk en zoveel andere verenigingen hadden de ontwikkelingen 
o.a. tot gevolg dat ledenbijeenkomsten niet mogelijk waren, ook niet van 
beperkter gezelschappen. Wij hebben het gebrek aan onderling contact 
enigszins proberen te ondervangen door de organisatie van schriftelijke 

veilingen, waarvoor overigens verrassend veel belangstelling bleek te 
bestaan.  

 
Geen misverstand, wij hopen dat het beleggen van een meibijeenkomst 
werkelijkheid wordt en dat wij een gedeelte van u in het H.F. Wittecen-
trum zullen kunnen treffen op donderdag 20 mei a.s. Als dat het geval 
is, zie hiervoor onder “Bijeenkomst in coronatijd”.  
De kans bestaat echter, dat de thans bestaande maatregelen nog steeds 
niet zijn aangepast, versoepeld of opgeheven, waardoor de geplande 

bijeenkomst van 20 mei niet kan doorgaan. Let hiervoor vooral op de 
mededelingen van de regering. In dat geval wordt de echte veiling van 

20 mei in het H.F. Witte Centrum omgezet in een schriftelijke veiling, 
waaraan u op de inmiddels bekende wijze kunt deelnemen.  
 
De afwezigheid van échte ledenbijeenkomsten heeft ertoe geleid, dat er 
geen aandacht is besteed aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

zoals de verenigingsresultaten, de kascontrole, het jaarverslag etc. Ook 
is er nog geen aandacht besteed aan de snelle contributiebetalers en de 
ledenwerfactie. Deze laatste 2 zaken staan nu ingepland voor de bijeen-
komst van 20 mei. Mocht deze niet doorgaan dan schuiven deze agenda-
punten door naar de 1ste fysieke ledenavond. 

In december was er geen bijeenkomst georganiseerd voor onze Post-

merkvrijwilligers(sters). Wij hopen dit te kunnen “inhalen” in het verdere 
verloop van 2021. Opnieuw: u hoort nog van ons. 
 
Nu het aantal gevaccineerde mensen in de Postmerkleeftijdsgroepen 
begint te stijgen hebben wij ons afgevraagd of wij de onderlinge contac-
ten verder kunnen verbeteren. Dit meinummer van Postmerknieuws 
straalt uit dat wij weer willen beginnen: vandaar een  échte, geplande 

bijeenkomst in mei, niet op de (fout) geplande donderdag 13 mei 
(Hemelvaartsdag!), maar op donderdag 20 mei. Of het écht zal 
lukken weet niemand op dit moment en zal vooral afhangen van het 

openen van het H.F. Witte Centrum. Houd u de media en uw e-mailbox 
in de gaten, dan zal snel duidelijk worden of het fysiek of schriftelijk 
wordt. 

Otto Verkoren. 

 

Van het bestuur 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 10 juni 2021. 
Donderdag 9 september 2021. 
Donderdag 14 oktober 2021. 

Donderdag 11 november 2021. 
Donderdag 9 december 2021. 
 
 

 

Komende bijeenkomsten 
 

De Postmerk Bijeenkomsten in Coronatijd. 
 

Een bijeenkomst in de Coronatijd geeft de nodige extra aandacht. 
Allereerst, kom alleen als u geen klachten heeft! Kom alleen als u er 
zich goed bij voelt, neem het besluit zelf en niet op aandringen van 
anderen! Als u komt is dat op eigen risico, Het Postmerk kan op geen 
enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Als u verkouden bent, 
koorts heeft, veel hoest of niest of keelpijn heeft?? Kom dan niet en 
laat u testen!! U kunt altijd schriftelijk bieden!! 

Is dat niet het geval bent u van harte welkom, maar u dient zich 
tevoren aan te melden!!! Doe dat bij ondergetekende!! 
 
Bij de ingang van het gebouw eerst uw handen ontsmetten met de 
daar aanwezige desinfecterende gel. Houd u zich aan de looprichting, 
welke is aangegeven. De zaal is zodanig ingericht dat men de 1,5 
meter afstand kan bewaren. In de zaal is op diverse plekken desin-

fecterende gel aanwezig.  
 
Als u de kavels van de veiling wilt aanraken met de handen, en u 

bent angstig voor het eventueel aanwezige virus op de kavels, dient 
u zelf meegenomen handschoenen te gebruiken. 
 

Filatelisten zijn mensen met verstand, laat dat ook merken bij uw 
bezoek aan onze bijeenkomst!!     
 
Guus van Wijk  
Namens het bestuur 
03-0-2204138 
a.m.van.wijk@kpnmail.nl 
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Donderdag 8 april was alweer de 4e maand op rij in 2021 zonder bij-

eenkomst, maar met een schriftelijke veiling. 160 Kavels werden aange-
boden en na een aarzelende start kwamen er in de laatste week nog vele 
biedingen binnen. 30 Bieders lieten van zich horen middels de e-mail, de 
telefoon of door een schriftelijk bod door de brievenbus. Er werden in 
totaal 112 kavels verkocht (70 %) voor een bedrag van bijna                

€ 1.300,00.  
Opgetekend door Guus van Wijk. 

 
 
 

 

 
Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of er een 
bijeenkomst gaat komen. Het kan nog alle kanten op, maar wij hopen 
dat het een fysieke wordt. Als het daarop lijkt.....gaarne uw aanmelding 
via de mail of de telefoon!! Maar ook bij een fysieke bijeenkomst kunt u 
gewoon schriftelijk bieden. Bedenk dat uw aanmelding noodzakelijk is. 
Anders kunt u worden verrast door een volle (30 personen) zaal!! 

De veilingen van de afgelopen 4 maanden zijn uitstekend verlopen. Er 
werd veel geboden, veelal op dezelfde kavels, dus de animo blijft goed.  
De meiveiling loopt af op donderdag 20 mei, uw biedingen dus graag 

voor 20 mei 2021 17.00 uur, zodat we er iets mee kunnen of het nu 
fysiek of schriftelijk wordt. 
 
Hans Vermeulen, Guus van Wijk, 030-2204138, veilingmeesters. 

 

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! 

Verslag van de schriftelijke veiling 
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Van de veilingmeesters 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Veiling mei 2021: 
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 41 Willem III 1888, 1 Gulden grijsviolet, 
KR Oostvoorne, (28) 

0 50,00 10,00 

2 6 Wilh. hangend haar 1891, 20 cent 
groen, zonder gom, (40) 

 42,00 6,00 

3 6 Nederland, Jubileum 1913, 25 cent 
lichtblauw, 96 

* 20,00 3,00 

4 6 Nederland, Jubileum 1913, 50 cent 
licht geelgroen, 97 

* 40,00 6,00 

5 6 Wilhelmina Veth 1926, 22,5 cent  
oranje 191 

* 20,00 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 mei 2021 
 

 

Kavel 1 

 

Kavel 2 

 

 

 

Kavel 3 

 

Kavel 4                               Kavel 5                                                      Kavel 9 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 7 300 Jaar Unie van Utrecht 1936,  

2 randstripjes, 287 - 88 
** 40,50 5,00 

7 6 Kerken in Oorlogstijd 1950 in  horiz. 
paartjes, (556 - 60) 

** 180,00 10,00 

8 6 Luchtpost 1921 met plakkerrest,  
(LP 1 - 3) 

* 45,00 6,00 

9 6 tête-bêche, met plakker, (61 b) * 90,00 8,00 

10 
 

11 

6 

 

 

235 

4-zijdige roltanding Kind 1929,  
( R82 - 85) 
Briefkaart Hugo Grotius 1925, met 
speciaal stempel, G 207 

* 
 
0 

33,00 
 

27,50 

5,00 
 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kavel 13 

Kavel 12 

Kavel 11 

 

Kavel 8 

 

Kavel 14 
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11 235 Briefkaart Hugo Grotius 1925, met 
speciaal stempel, G 207 

0 27,50 3,00 

12 210 N. Indië, Wilhelmina 1941, 20 en 25 
cent, ( 277 - 78) 

* 110,00 8,00 

13 210 N. Indië, Wilhelmina 1941, gr formaat, 
10 Gulden (288) 

* 52,00 4,00 

14 210 N. Indië, portzegel 1875, 15 cent 
oranje, ( P3) 

* 50,00 6,00 

15 253 N. Indië, Bandoeng opdrukken 1922, 
zonder gom, (149 - 59) 

* 275,00 25,00 

16 210 Curaçao, overdrukken 1901, (26 - 28) * 65,00 8,00 

17 210 Suriname, Willem II 1873, 3 ct. groen, 
( 4 ) 

0 22,50 3,00 

18 210 Suriname, hulpuitgifte 1900, opdruk-
ken, ( 37 - 40 ) 

*/0 232,00 25,00 

19 10 NL Postzegelboekje 9e ** 90,00 10,00 

20 235 Ned. Automaatboekje 6b ** 140,00 20,00 

21 10 NL FDC Kinderzegels 1954 E19 ge-
schreven adres, dichte klep 

 65,00 6,00 

22 10 NL FDC Zomerzegels 1955 E21, getypt 
adres 

 85,00 9,00 

23 66 Reich, Luchtpost, Houtduif 1923, 200 
Pf donkerviolet, (267) 

0 45,00 5,00 

24 47 Reich, Winterhulp 1936, (634 - 42) ** 80,00 8,00 

25 47 Reich, Winterhulp 1937, (651 - 59) ** 110,00 10,00 

26 47 Saargebiet, Landschappen 1921, 3 
keerdrukken, (K53,W58,K59) 

* 105,00 9,00 

27 15 Duitsland, Franse Zone 1949, Baden 
blok 1949, Mi 38 - 41A 

** 70,00  7,00 

28 15 Duitsland, Franse Zone 1945, Brief-
post, Mi 1 - 13 

0 250,00 25,00 

29 15 Sow. Zone, diversen Sachsen **/0  2,00 

30 220 Vaticaan 1936, tentoonstelling Kath. 
pers, 25 c groen ( Mi 53) 

* 340,00 15,00 

31 220 Idem,  75 c rood (Mi 55) ** 150,00 15,00 

32 220 België, congres van de UPU 1952, 
(880 - 91) 

** 320,00 10,00 

33 10 Turks Cyprus,  Europa blokje 1983 ** 35,00 6,00 

34 10 Turks Cyprus,  Europa blokje 1990 ** 20,00 3,00 

35 18 Frankrijk Yvert 208 0 40,00 4,00 

36 7 USA, Franklin1861, 30 cent oranje, 
(Sc 71) 

0 200,00 20,00 

37 7 USA, Hamilton 1970, 30 cent zwart, 
(Sc 154) 

0 275,00 25,00 

38 7 USA, luchtpost 1923, Wooden propel-
ler 8 cent groen, (Sc C 4) 

* 22,50 2,00 

39 56 Vel USA 1982 vogels en bloemen 
T10¾-11¼ Mi 1532/1581 

** 40,00 6,00 

40 10 Gelopen RZ boekje Nederland, rest-
waarde ca € 130,00 

0  5,00 
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41 74 2 gelopen RZ boekjes Zwitserland, 
Liechtenstein, restwaarde ca € 90,00 

  5,00 

42 74 Gelopen RZ boekje met zegels Euro-
pese landen, restwaarde ca € 180,00 

  10,00 

43 74 Gelopen RZ boekje zegels Afrikaanse 
landen, restwaarde ca € 60,00 

  5,00 

44 74 Gelopen RZ boekje Finland, restwaar-
de ca € 100,00 

**  10,00 

45 74 Gelopen RZ boekje België, restwaarde 
ca € 100,00 

**  10,00 

46 74 Gelopen RZ boekje Duitsland toeslag, 
restwaarde ca € 44,00 

**  6,00 

47 10 Klein insteekboekje Divers   5,00 

48 15 2 Insteekbladen met zegels Saar(land) **/*/0  5,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kavel 27                                                        

 

 

  

Kavel 30                               Kavel 31 

 

Kavel 35 

Kavel 36                           Kavel 37        
 

Kavel 38 
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49 56 Schoenendoos, voornamelijk Neder-
landse zegels, afgeweekt 

0  1,00 

50 44 Doos vol met losse bladen rondzend-
boekjes vanaf 1880 

  5,00 

51 44 73 Enveloppen USA vanaf 40-er jaren   2,50 

52 44 Doos oude brieven België, Ned. Indië, 
ook NL uit PZB 

  2,00 

53 7 Davo FDC album met diversen   5,00 

54 7 Map met Davo bladen Persoonlijke 
postzegels 

  2,00 

55 77 Leuchtturm Nederland 1960-1990 **/*/0  5,00 

56 86 Insteekboek diverse landen 16 zwarte 
bladen 

*/0  3,00 

57 86 Insteekboek 16 witte bladen + 1 zwart 
blad Nederland gulden zegels Postfris 

**  3,00 

58 86 Insteekboek 30 zwarte bladen Noor-
wegen 

**/0  5,00 

59 86 Insteekboek 30 zwarte bladen Austra-
lië 

0  5,00 

60 86 Insteekboek 8 zwarte bladen Ned. 
Indië, Nederland o.a. roltandingen, 
Antillen 

**/0  4,00 

61 86 Insteekboek 16 witte bladen Oosten-
rijk en wat divers 

**/*/0  3,00 

62 86 Leeg insteekboek 16 witte bladen   2,00 

63 11 Insteekalbum 16 witte bladen Duits-
land BRD 

*  10,00 

64 11 4 Kleine albums/carnets Suriname, 
Ned. Antillen. Speciale uitgave 

**  4,00 

65 39 Insteekalbum 8 witte bladen Divers 0  2,00 

66 39 Insteekalbum 8 witte bladen, voorna-
melijk Polen 

0  2,00 

67 33 Roodbruin Holland album Overzeese 
gebiedsdelen 

0  10,00 

68 33 Importa album Nederland 1994-2007 
incl. B1-B18, L1-2, P1-P4, R1-R4, D1-
D7, AU1-AU4 

**/0  5,00 

69 33 Insteekalbum 16 witte bladen Ned. 
Antillen, Ned. Indië, Suriname 

*/0  4,00 

70 244 Davo Standaard album 1852-1982, 
wat zegels 

**/0  2,00 

71 244 44 Ruitjesbladen Importa nieuw   1,00 

72 244 Leeg insteekalbum 32 witte bladen, 
met versterkte hoeken 

  10,00 

73 244 3 Braselo albums 1843-1981 met wat 
zegels en 3 hoezen (prijs is de album-
prijs) 

**/*/0 140,00 25,00 

74 244 Insteekalbum 8 witte bladen, Brazilië **/0  3,00 

75 244 Insteekalbum 8 witte bladen, Neder-
land, Brazilië 

**/0  1,00 

76 244 Insteekalbum 8 witte bladen, Neder-
land, Engeland, divers 

**/0  1,00 
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77 244 A5 Album, 6 witte bladen, diverse  
zegels 

0  1,00 

78 244 A5 Album 8 witte bladen Diverse  
zegels 

0  1,00 

79 244 Twee A5 albums 8 zwarte bladen en 6 
witte bladen thema ruimtevaart 

**/0  3,00 

80 244 Insteekalbum A5, 6 zwarte bladen 14 
vel Mooi Nederland. Nominaal € 31,20 

**  15,00 

 

Nalatenschappen. 
81 251 Net insteekalbum Leuchtturm, (16 

zwart) met ca 65 zegels Polen 1997 - 
2004 

0  4,00 

82 251 Hollans Stockboek (21 wit) met zegels 
Malagasy, Duitsland Brd, Tanzania 

0  3,00 

83 251 Dik insteekalbum Leuchtturm (32 
zwart) met ca 400 zegels Spanje 1870 
-2003 

0  14,00 

84 251 Insteekboek (8 zwart) met ca 50  
zegels Albanië tot 2001 

0  2,00 

85 251 Net insteekalbum FIL-I-SAFE, (16 
zwart) met ca 140 zegels IJsland 1920 
-2003 

0  8,00 

86 247 Insteekboek (12 wit, tuss) met wat 
zegels Duitsland Brd. Het postfrisse zit 
vastgeplakt!!! 

0  1,00 

87 247 Insteekboek (8 wit) met zegels Duits-
land Brd./Berlijn/DDR 

0  2,00 

88 247 Insteekboek (16 wit, tuss) met zegels 
Reich, geall bez., DDR 

0  5,00 

89 247 Klein Davo album Mexico op blanco 
bladen, sport 1968 en 1970 

*/0  2,00 

90 247 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Scandinavië en Griekenland 

0  6,00 

91 254 Holland album met restant van ver-
zameling NOG tot 1959 

*/0  3,00 

92 254 Duitsland op albumbladen, Div. Zones 
vanaf 1946 en iets Brd. en Berlijn 
1975 - 80 

*/0  5,00 

93 254 Insteekboekje met restant postfris 
Nederland, oa leuke kinderseries 

**  5,00 

94 254 Album met collectie Duitsland op blan-
co bladen, Reich, Zones, DDR, Bed. 
Saar etc. 

*/0  10,00 

95 251 Insteekboek oud ( 24 wit tuss) met 
zegels div landen, maar vooral ge-
bruikt modern Nederland 

0  5,00 

96 251 4 Insteekboeken (8 wit, tuss) 2 met 
zegels Indo China, Cambodja 

0  5,00 

97 251 Ringband mey 16 bladen, waarvan 6 
gevuld met zegels zeer divers 

0  2,00 

98 251 Net Davo insteekalbum (32 wit, tuss) 
met zegels Duitsland Brd. 1951 - 96 

0  8,00 
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99 251 Insteekboek ( 8 wit) met ca 40 blok-
ken Noord Korea 

0  2,00 

100 99 Album met 90 FDC's Nederland, 
Antillen, Suriname 

  1,00 

101 99 Album met ca 100 Ned. Covers en 
FDC's, enkele ouder, hier en daar 
roest!! 

  1,00 

102 99 Davo Nero F insteekalbum (16 zwart) 
met iets zegels div landen 

0  4,00 

103 99 Klein insteekboekje gebruikt Neder-
land 

0  1,00 

104 252 Leuchtturm insteekalbum (16 zwart) 
goed gevuld met zegels, series, blok-
ken thema vervoer 

**  20,00 

105 252 Leuchtturm insteekalbum (16 wit) 
gevuld met 230 verschillende ( en nog 
vele dubbelen) persoonlijke postzegels 
Nederland 

0  20,00 

106 250 Lege Lindner ringband (18 gaats) 
zwart met cassette, als nieuw 

  3,00 

107 250 Insteekboekje met zegels Oostenrijk 
Levant, doubletten 

*/0  3,00 

108 250 Insteekalbum (16 wit) met vele zegels 
van vele landen 

**/0 
 

10,00 

109 250 Schaubek klemband met verzameling 
Duitsland, Br. & Am. Zone, en Saar en 
Saarland 

**/*/0 450,00 20,00 

110 235 Map met tiental vluchten 50- en 60-er 
jaren 

  1,00 

111 235 Poststukken album met 78 FDC's  
Nederland, E137 - 193 

  1,00 

112 235 Leeg FDC album Importa blauw,  
3 vaks 

  1,00 

113 235 Nederland verzameling in Leuchtturm 
klemband groen. Tot 1945 plakker, 
daarna vrijwel postfris, geen En face 
en Harz 

**/* 2.000,00 200,00 

114 253 Insteekalbum ( 8 wit ) NOG tot 1980 **/*/0  20,00 

115 253 Insteekalbum ( 8 zwart ) met zegels 
div. Europese landen 

**/*/0  6,00 

116 251 Insteekboek ( 32 zwart) met kleine 
300 zegels Afrikaanse landen 

0  12,00 

117 251 Davo insteekalbum (16 zwart) met 
wat zegels Portugal 

0  5,00 

118 251 Importa Metro insteekalbum (8 zwart) 
met wat modern Duitsland 

0  2,00 

119 251 Leuchtturm insteekboek (16 zwart) 
met modern Bulgarije, 1985 - 2000 

0  4,00 

120 251 Leuchtturm insteekboek (16 zwart) 
met Jersey, Man, en wat Herm en 
Lundy 

**/0  5,00 

121 251 Insteekalbum (zwart 6) met wat ze-
gels Cuba 

0  1,00 
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122 251 Insteekboek  (8 wit) met gebruikt 
modern Canada 

0  2,00 

123 252 Insteekalbum (8 zwart) met stads-
postzegels, velletjes 

**/0  8,00 

124 252 Idem, maar dan met zegels van buiten 
Europa 

**/0  10,00 

125 235 Insteekalbum (8 wit) met aardige 
verzameling Italië, veel klassiek 

0  14,00 

126 235 Rood insteekalbum (8 wit tussen-
strook) zegels USA 

0  10,00 

127 250 Berlijn, fraaie uitgebreide verzameling 
in insteekalbum 

**/*/0  25,00 

128 229 Map met insteekbladen, met wat Ne-
derland, blokjes van 4, kindvelletjes 
etc. 

**  3,00 

129 229 Fraai leeg Importa insteekalbum met 
15 witte bladen, en tussenstrook 

  8,00 

130 235 Insteekalbum (8 wit, tuss) vol met 
zegels Denemarken, Zweden, Noor-
wegen 

0  12,00 

131 229 Insteekboek (16 zwart) met zegels 
Nederland, ca 1962 - 1980 

**  4,00 

132 229 Insteekboek Nederland, en gros, voor 
de plaatfoutzoekers 

0  2,00 

133 251 Net donkerrood insteekalbum (16 
zwart) met iets zegels Luxemburg 

0  4,00 

134 241 Album met Ned. Munten 1948 - 1980, 
Juliana, geen zilver 

  3,00 

135 241 Multomap met wat oud geld o.a. Ned. 
Antillen 

  1,00 

136 251 Insteekboek (16 zwart) met zegels 
Joegoslavië 

0  5,00 

137 235 Leeg album Victoria groot met ruitjes 
bladen 

  1,00 

138 214 Importa album met ca 90 FDC's 
Frankrijk 1958 - 70 

  4,00 

139 214 Enveloppe met wat velletjes en zegels 
van div. landen, oa Portugal 

**  3,00 

140 99 FDC E2, kerken in oorlogstijd 1950, 
geschreven adres, klep dicht, iets 
roest op zegels 

 750,00 20,00 

141 99 FDC E7, van Riebeeck 1952, getypt 

adres, klep gesloten 

 170,00 15,00 

142 99 FDC E11, Kind 1952, (R Balk)  
beschreven, klep gesloten 

 150,00 15,00 

143 235 FDC E23, Kankerbestrijding 1955, 
onbeschreven, klep open 

 300,00 30,00 

144 241 FDC E 28, Kind 1956, onbeschreven, 
roestpuntjes op zegels 

 200,00 5,00 

145 235 Mapje met zegels Rep. Zuid Molukken **  2,00 

146 229 Mapje met 19 Europa blokjes Portugal, 
Madeira en Azoren 

**  10,00 
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147 251 12 Kinderbedankkaarten ca 1965 - 80   1,00 

148 99 enkele veldelen van Ned. Zegels */**  1,00 

149 99 USA, 4 presidentblokken Ameripex 86 **  2,00 

150 99 Kavelveldelen van zegels van Eng. Kol. 
Zuid Afrika 

**  5,00 

151 229 Stapeltje oudere poststukken   5,00 

152 229 Mapje met 24 Europa blokjes oa Man, 
Joegoslavië, Cyprus Ierland etc 

**  10,00 

153 99 kavel New Zealand, fdc's, covers, 
zegels 

  5,00 

154 250 Insteekkaarten postfris Spanje **  10,00 

155 255 Ruim 90 Kindvelletjes, veelal in onge-
opende enveloppen, 1969 - 98 

**  10,00 

156 229 Sigarenkistje met 64 FDC's Wereld 
Natuur Fonds, zeer fraai 

  5,00 

157 235 Sigarenkistje met ca 80 automaat-
boekjes Nederland 

**  10,00 

158 235 Sigarenkistje met ca 35 poststukken 
divers 

  2,00 

159 235 Sigarenkistje met poststukken, veelal 

Ned ( ook FDC) 

  2,00 

160 235 Schoenendoos poststukken ( niet 
klassiek) uit diverse landen 

  3,00 
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Kavel 140                                                                                       Kavel 141 

Kavel 142                                                                                    Kavel 143 

 

Kavel 144 



 

 

 

 
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: ……………………… 
 
 
 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  
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Duurzaamheidspostzegels laten de waarde van duurzaamheid 
zien. 
Dit postzegelvel van PostNL is gebaseerd op het principe dat de mens de 
aarde van generatie op generatie zo goed mogelijk moet doorgeven. In 
het ontwerp van de duurzaamheidspostzegels is deze gedachte 

gevisualiseerd door een wereldbol te overhandigen: van ouder naar kind, 
van de ene postzegel naar de andere. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Het postzegelvel Duurzaamheid telt 6 postzegels in 2 ontwerpen met de 
waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram 
met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf         

22 maart 2021 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via 
www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch 
te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 
088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
Iconische grachtenpanden op nieuwe postzegels. 
Waar ter wereld je ook komt, bijna iedereen kent de grachten van 

Amsterdam. Vijf prachtige panden aan deze grachten zijn nu vereeuwigd 
op postzegels van PostNL uit de serie Typisch Nederlands. 
De serie besteedt in 2021 aandacht aan woningtypen en gevels die 

kenmerkend voor ons land zijn. Eerder verschenen al postzegels over 
stolpboerderijen en houten huizen. Later dit jaar volgen nog uitgiften 
over woonboten en rijtjeshuizen. 
 

 
 

Postzegelnieuwtjes 
 

 

Het ontwerp verwijst naar het idee van 
de ecologische rechtsstaat van Dorien 

Pessers. Deze rechtsfilosoof pleit voor 
een samenleving met een nieuw erf-
recht. Daarin ben je dankbaar voor wat 
je ontvangt van de vorige generatie en 
ben je verplicht deze erfenis in goede 
orde aan de volgende generatie door 

te geven. 
In november 2020 werd bekend dat 

PostNL opnieuw behoort tot de meeste 
duurzame bedrijven ter wereld in de 
logistieke en transportsector, met een 
derde plaats op de prestigieuze Dow 
Jones Sustainabillity Index (DJSI). Op 

milieugebied staat PostNL binnen de 
sector zelfs op de eerste plaats.  
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Vanaf circa 1660 trok de stad de grachten door naar de Amstel. Rond 
1680 kwam tot slot de uitbreiding tot de Oostelijke Eilanden tot stand. 

Zo kreeg de kaart van Amsterdam de typerende halvemaanvorm. 
 

Het postzegelvel Typisch Nederlands - grachtenpanden 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 22 maart 2021 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via 
www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch 

te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 
088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
De ‘kunst van klein wonen’ op postzegels. 
Woonboten zijn overal ter wereld te vinden, maar vooral in Nederland. 

De nieuwste postzegels van PostNL uit de serie Typisch Nederlands 

geven een mooi beeld van hoe de woonboten in ons land eruit zien. 
 
De serie Typisch Nederlands besteedt in 2021 aandacht aan woningtypen 
en gevels die kenmerkend voor ons land zijn. Eerder verschenen al de 
postzegels over stolpboerderijen, houten huizen en grachtenpanden (zie 
hiervoor). Later dit jaar volgt dan nog een uitgifte over rijtjeshuizen. 
 

Op de postzegels Typisch Nederlands - woonboten staat een kleurrijke 
illustratie van 2 woonboten in een idyllische omgeving met water op de 
voorgrond en hoge bomen in de achtergrond. De woonboot links is in zijn 

geheel afgebeeld, de woonboot rechts gedeeltelijk. Onderaan de 
postzegel loopt een zwarte lijn die verwijst naar het straatniveau van de 
plek van waar de oorspronkelijke foto’s van de woonboten zijn genomen. 
  

 

 

Op de postzegels Typisch Nederlands 

– grachtenpanden staat een kleurrij-
ke illustratie van 5 grachtenpanden 
uit Amsterdam. De panden, groot en 
klein, staan tegen elkaar aan. Links 
en rechts is in de achtergrond het 
silhouet zichtbaar van de gevels aan 

de gracht erachter. De afgebeelde 
grachtenpanden zijn in het echt te 
bewonderen aan de Herengracht, de 
Oude Turfmarkt, de Brouwersgracht 

en de Leidsegracht. 
De Amsterdamse grachtengordel, 
inmiddels UNESCO-werelderfgoed, is 

gefaseerd aangelegd. Begin 17e eeuw 
werden de Herengracht, Keizers-
gracht en Prinsengracht gegraven. 
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De postzegels zijn vanaf 6 april 2021 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels 
en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook 
telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op 
telefoonnummer 088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 

 
 

 

 

 

Extra brede zegel. 

Extra brede zegels komen o.a. voor bij de Engelse uitgiften van 1862-
1881 (Mi 18-64, Yv 25-73) en eveneens bij een aantal Engelse koloniale 
zegels die door de firma De La Rue werden gedrukt. De drukplaten 

bestonden uit drie groepen zegelclichees die tussen de 4e en 5e, alsmede 
tussen de 8e en de 9e vertikale rij (telkens 12 zegels) van het vel door 
een brede tussenstrook gescheiden waren. 
De tussenstroken werden in het midden slechts één keer geperforeerd, 
zodat in iedere horizontale rij 4 extra brede zegels voorkomen. Namelijk 
2 zegels die links en 2 zegels die rechts ongeveer 4 mm breder zijn dan 
normaal. Aan de hand van de hoekletters kan tevoren worden bepaald 

waar extra brede zegels moeten vvorkomen. Extra breed rechts 
bijvoorbeeld zijn alle zegels met de letters D en H in de 
rechterbovenhoek en links extra breed de zegels met de letters E en I in 
de linkerbenedenhoek. 
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Postzegel ABC 
 

 

De oudste geschreven bronnen over de 

geschiedenis van woonboten in Neder-

land dateren van rond 1600. Vanaf die 
tijd werd er zeker permanent gewoond 
op schepen, met name op voor bewo-
ning omgebouwde vrachtschepen. 
Later werden ook speciaal voor dit doel 
woonboten gebouwd. Kenners van 

woonboten maken een onderscheid 
tussen arken of scharken (respectieve-
lijk een betonnen of stalen casco met 

een opbouw van hout, steen of kunst-
stof) en woonschepen (uit de vaart 
genomen binnenvaartschepen die een 
woonfunctie hebben gekregen). 

 
Het postzegelvel Typisch Nederlands- 
woonboten telt 6 gelijke postzegels 
met de waardeaanduiding Nederland 1, 
bedoeld voor post tot en met 20 gram 
met een bestemming binnen Neder-
land. 



Dat geldt echter alleen voor de zegels van 3, 6, 9, 10 d en 1 en 2 sh. 

Door een andere velverdeling bij de zegels van 4 en 8 d zijn er in dit 
geval enkel rechts extra brede zegels met de letter F en links met G. 
Voor koloniale zegels geldt deze vrij eenvoudige regel niet, want ze 
hebben geen hoekletters. 
Deze extra brede zegels zijn alleen bij gespecialiseerde verzamelaars in 
trek, want in een gewoon album passen ze niet in het aanwezige hokje. 

Daarom hebben vele verzamelaars vroeger de extra brede rand 
afgesneden. Tandingsfouten aan de extra brede rand betekenen 
natuurlijk een directe uitdaging tot natanden. Zulke vervalsingen kunnen 
gemakkelijk worden vastgesteld als men op de hoekletters gaat letten 

om te weten waar extra brede zegels precies moeten voorkomen. 
Na afsnijden van de brede zegelrand trachten knoeiers soms de 

onervaren verzamelaar een zegel als eenzijdig ongetande rariteit aan te 
smeren, wat jammergenoeg soms lukt. 
 
Extra frankering. 
In bepaalde gevallen moeten poststukken naast het gewone tarief nog 
een extra frankering krijgen, bijvoorbeeld als aangetekend stuk. Dit 
omdat men anders geen rekening houdt met de gevraagde bijzondere 

manier van verzending. 
In bepaalde gevallen kan of moet de extra frankering zelfs in postzegels 

van een ander land worden geplakt. Bijvoorbeeld antwoordbriefkaarten 
(slechts tot 1 juli 1971 mogelijk), alsook luchtpostzegels met toeslag. 
 
Extra post. 
Oude term voor een bijzonder vervoer van goederen of van personen 

buiten de gewone dienstregeling, waarvoor een extra tarief werd 
berekend. Voor personenvervoer was er in Duitsland nog tot 1919 extra 
post. 
 
Extra rapido. 

Tekst op expreszegels van enkele Latijns-Amerikaanse staten. Ook 

espresso, expresso, e.d. 
 
Extra stempel. 
Soms gebruikt om afstempeling aan te duiden die niet voor 
zegelvernietiging diende. Als extra afstempelingen heeft men o.a. 
stempels die plaats en datum vermelden en naast de frankering werden 
afgedrukt, wat in vele landen in de eerste tijd van het frankeren met 

postzegels gebruikelijk is geweest. 
 
Ezerpengö. 

Telwoord voor duizend pengö op de Hongaarse zegels Mi 878-892 Yv 
773-787. Ook adopengö. 
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Bestuur: 
 

Voorzitter 

 
 

Secretaris 

 
 

Penningmeester 

 
 

Commissaris 

 
 

Facilitaire za-

ken 

 

Otto Verkoren 

 
 

Jan Rentinck 

 
 

Guus van Wijk 

 
 

Piet Bloemerts 

 
 

Jan te Brinke 

 

030 2204027 

voorzitter@postmerk.nl  

 

030 2717097 

secretaris@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 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. 
 
 
 

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!




