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Het Bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de  
ledenbijeenkomst  van 

Donderdag 12 mei 2022 

 
In het H. F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang 
activiteiten om 20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur.  

 
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Verenigingsnieuws 
 Ballotage 
 Kienen 
 Veiling 

 
En ook: 

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad mei 2022 
 

 

54e 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: 

 
 
 
 
Wij zijn het Postmerkjaar 2022 begonnen met een ferme achterstand. 
Tijdens vele voorafgaande corona-maanden zonder fysieke bijeenkom-

sten waren heel wat gebruikelijke Postmerkactiviteiten eenvoudig ach-
terwege gebleven en/of doorgeschoven naar latere, hopelijk betere tij-
den. Eind 2021/begin 2022 braken die inderdaad aan. Het H.F. Witte-
centrum - ons clubhuis - ging weer open en de versoepelingen van het 

coronabeleid maakten het mogelijk om weer bijeen te komen op de 
tweede donderdag van de maand.  

 
Inmiddels zijn de “achterstanden” goeddeels weggewerkt. Zo werd de 
bekende kerstverloting  naar maart verschoven en vond de gebruikelijke 
decemberbijeenkomst met onze onmisbare vrijwilligers enkele weken 
geleden plaats. En zo staat binnenkort ook weer de Postmerkquiz (de 
speelse test van filatelistische kennis) weer op het programma. Intussen 
wordt er nagedacht over een aantrekkelijk programma voor het tweede 

gedeelte van het jaar 2022. 
 

Het Postmerk was en is een nog steeds relatief grote vereniging met o.a. 
een uitstekend functionerend (en gewild) rondzendverkeer, aantrekkelij-
ke maandelijkse veilingen en een plezierige sfeer op de bijeenkomsten. 
En de locatie, het H.F. Witte Centrum met haar faciliteiten draagt daar 
vermoedelijk ook aan bij.  

 
Toch is de toekomst niet uitsluitend zonnig en wolkeloos. Het  vereni-
gingsbestel van de Nederlandse filateliebeoefening piept en kraakt. En de 
vraag “doorgaan of opheffen” lijkt steeds vaker aan de orde te komen. 
Nee, dat geldt niet voor Het Postmerk! Maar nadenken over de toekomst 

van de vereniging is actueler dan ooit. Hoe houden wij Het Postmerk op 

de been in een snel veranderende filatelistische wereld. Melden zich be-
langstellenden voor een toekomstig Postmerkbestuur? Zijn leden bereid 
om noodzakelijke verenigingstaken en -taakjes op zich te nemen, zodat 
bestaande faciliteiten kunnen worden voortgezet? Wij gaan in ieder geval 
op zoek. En wellicht wordt U ook eens aangesproken.  

Otto Verkoren. 
 

 
 
 

 
Verslag van de bijeenkomst van 14 april 2022 
Er waren ca. 35 leden aanwezig voor deze bijeenkomst. De zaal ging om 
19.00 uur open en er was veel belangstelling voor de 120 te veilen ka-

vels. 

Van het bestuur 
 

Verslag van de vorige bijeenkomst 
 

4 



Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en deelt mee dat er 

geen verenigingsnieuws te melden is. Wel is er een nieuw lid te verwel-
komen n.l. de heer Kopmels, voorgesteld door H. Teirlinck. Hij heet hem 
van harte welkom en hij wordt door de vergadering met applaus verwel-
komd. 
 
De punten voor de A.L. waren: “Het jaarverslag van de secretaris” waar-

op geen op of aanmerkingen waren en dus werden goedgekeurd. Vervol-
gens: “het financieel verslag “ Hiervan wordt een vraag gesteld over een 
bedrag van € 250,00 wat volgens de penningmeester in de  post diverse 
kosten is verwerkt. Verder waren er geen aanmerkingen.  

De kascommissie bestaande uit de heren Teirlinck en Vermeulen hebben 
de financiële zaken gecontroleerd en hun akkoord gegeven op het finan-

cieel beleid. Zij verzoeken de vergadering decharge te verlenen hetgeen 
met applaus gebeurt. 
Als laatste punt de bestuurswisselingen. De voorzitter deelt mee dat hij 
aftredend is hetgeen niet de agenda is vermeld. Hij zegt onder bepaalde 
voorwaarden weer een termijn 3 jaar aan te willen blijven maar hij wil de 
mogelijkheid openhouden om wanneer hij dat wilt, tussentijds te kunnen 
stoppen. De vergadering gaat hiermee akkoord en dus wordt Otto met 

applaus weer voor de volgende periode herkozen. 
 

Vervolgens geven Guus en Otto een interessante lezing over hoe het 
bestellen van post in het verleden was georganiseerd. Guus begint met 
voorbeelden van de diverse stempels van de bestellers hoe en waarom 
de werden aangebracht en waarom de besnorde postbestellers dit moes-
ten doen. 

Vervolgens legt Otto uit waarom de post wel of niet op zondag mocht 
worden bezorgd. Dit kon schriftelijk op de brief worden vermeld en later 
kon dit door rode of blauwe stikkers te plakken. Hij legt ook uit dat R.K.-
kerken gedurende een bepaalde periode waren verboden en de gelovigen 
moeste uitwijken naar schuilkerken. Toen dit verbod werd opgeheven 

waren er te weinig R.K.-kerken en werden er door de staat kerken ge-

bouwd de zo genaamde waterschapskerken. 
 
Na de pauze volgt de veiling, waarvan elders verslag wordt gedaan. 

Jan Rentinck. 
 
 
 

 
 
Donderdag 9 juni 2022. 

Donderdag 8 september 2022 
Donderdag 13 oktober 2022 
Donderdag 10 november 2022 
Donderdag 8 december 2022 

 

Komende bijeenkomsten 
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Er is een nieuw lid aangemeld: De heer A. A. Driessen uit Culemborg. De 
heer Driessen is voorgesteld door J. Mulder. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
De 120 kavels van de aprilveiling werden bijeengebracht door 24 inzen-
ders. 25 Verschillende bieders kochten 101 kavels (84 %). De opbrengst 
was € 940,00 totaal, een knap resultaat.  

 
In de afgelopen veilingen vond u nogal wat gelopen RZ boekjes en ook 
wat aardige poststukken. Van beide is een grote hoeveelheid binnenge-

komen bij de nalatenschappen. Er wordt goed op geboden en u mag 
ervan uitgaan, dat we voorlopig nog even daarmee zullen doorgaan!! 

 
Guus van Wijk. 

 

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! 

Van de veilingmeesters 
 

Naam aanbrenger 

 
Aantal nieuw aangebrachte leden, 
aangebracht in 2022 

H. Teirlick 1 

Ballotage 
 

J. Mulder 1 
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Veiling 14 oktober  
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 11 Nederland, de Ruyter 87+89, Zomer-
zegel 1935 277 Pf 

**/* 114,00 10,00 

2 78 Vliegende duif 1924, (144 - 48) * 35,00 3,00 

3 11 147 Blokje van vier met randstuk ** 260,00 26,00 

4 11 Nederland 217, 277, 350/355 **/* 156,50 10,00 

5 78 Kind 1935, (279 - 82) * 33,00 3,00 

6 10 Kind 1938, hoogste waarde, (317) ** 30,00 4,00 

7 11 ANVV zegel 246, Bevrijdingszegels 
428/442 

* 53,00 5,00 

8 78 Wilh. v. Konijnenburg 2,5 G roodbruin 
1946, (347) 

* 150,00 7,00 

9 11 Kerken in oorlogstijd 556/560, Zomer-
zegels 1952 583-587 

* 68,00 5,00 

10 17 1948 Wilhelmina (487-489) 0 17,50 1,70 

11 11 Roltandingen R23, 24, 27, 28, 29, 42 * 56,50 8,00 

12 11 R90, R91, R92 Kinderzegels 1938 314, 
316, 317 

**/* 77,50 5,00 

13 11 R33, R35, R36, R37 blokjes van vier. 
379C 3x 

**/* 29,70 3,00 

14 11 Dienstzegels D1 -D6 * 91,50 5,00 

15 10 Postzegelboekje PB 1 Mx ** 25,00 4,00 

16 11 Curaçao 3 0 17,50 1,00 

17 89 Aruba 1997 193/195 en 197/199 en 
204/206 

** 15,30 1,50 

18 89 Aruba 1998 207/208 en 209/210 en 
211/212 

** 13,70 1,50 

19 89 Aruba 1998/1999 217 en 221/223 en 
224/227 

** 17,00 2,00 

20 89 Aruba 1999 228/231 en 232/233 ** 14,10 1,50 

21 10 Suriname, Wilhelmina1927, 21 cent 
bruin, (122) 

0 23,50 5,00 

22 10 Suriname, Wilh Harz 1948, (257 - 73) ** 32,00 5,00 

23 10 Suriname, kankerbestrijding 1950, 
(280 - 83) 

** 90,00 14,00 

24 10 Suriname, Juliana "en face" 1951, 
(285 - 93) 

** 85,00 12,00 

  

 
    

 

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. Daar-

boven met € 2,00 omhoog. 
 

 

 

Veiling 12 mei 2022 
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25 

 
10 

 
België, 75 jaar postzegels 1925, plak-
kerrest, OBP 221 - 233 

 
* 

 
65,00 

 
6,00 

26 10 België, TBC 1930, hoogste waarde 
"Gaesbeek" vouw, OBP 314 

** 150,00 5,00 

27 44 Duitsland 1945 SA en SS, niet  
uitgegeven (Mi 909-910) 

** 90,00 15,00 

28 29 Reich, Hitler 1942, 3 randstrippen van 
3, (Mi 799 - 02 A) 

** 57,00 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 10 UK, Victoria 1881, met 14 en 16  

parels, (Mi 65 I en II) 
0 98,00 10,00 

30 10 Idem, Victoria 1883, met rode opdruk, 
(Mi 70 - 71) 

0 180,00 20,00 

31 29 Monaco, tuinen en Louis II 1937, (Yv. 
135 - 39) 

* 150,00 15,00 

32 29 Libië, Rode Kruis 1915, (Mi 16 - 18) 0 60,00 5,00 

33 29 Somalië onafhankelijk 1960, luchtpost 

opdruk (Mi 2 en 3) 

** 86,00 7,00 

34 29 China VR, Paarden 1978, (Mi 1399 - 
08) 

** 85,00 10,00 

35 250 Aangetekende Censuur brief 5 okt. 
1915, A'dam - Bordeaux, met franke-
ring NVPH 70 

  5,00 

36 250 Aangetekende portvrije enveloppe met 
stempel Legerplaats bij Zeist, 24 aug. 
1918 

  10,00 

37 250 Aangetekende (Utrecht Sweelinck-
staat) enveloppe met bonte franke-
ring, 17 okt. 1924 

 
 
 

 
 
 

5,00 

 

  

                   Kavel 29                                                     Kavel 30 

 

 

Kavel 32                                    Kavel 33 
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38 250 Aangetekende ( Amsterdam Pr. Hen-

drikkade) enveloppe met aangegeven 
waarde, 10 mei 1928, NVPH 192 

  5,00 

39 250 Aangetekende (Dieren) luchtpost 
enveloppe, 8 dec 1928 naar N. Indié, 
(23 g) 

  5,00 

40 250 Aangetekende (Utrecht Elinkwijk) 
enveloppe 13 juni 1930 

  10,00 

41 240 gelopen RZ boekje ZW. Pacific,  
Antarctica, restwaarde ca € 105,00 

**  10,00 

42 240 Gelopen RZ boekje div. motief, veelal 
schepen, restwaarde ca € 74,00 

**/0  8,00 

  

                  Kavel 35                                                   Kavel 36 

  

                   Kavel 37                                                 Kavel 38 

  

                Kavel 39                                                     Kavel 40 
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43 240 Gelopen RZ boekje N. Zealand, Official 
(dienst) en insurance, restwaarde ca € 
130,00 

**/0  15,00 

44 240 Gelopen RZ boekje China, Volksrep. 
restwaarde ca € 55,00 

0  6,00 

45 240 Gelopen RZ boekje België. restwaarde 
ca. € 140,00 

**/0  10,00 

46 240 Gelopen RZ boekje Japan. restwaarde 
ca € 39,00 

**  6,00 

47 11 Insteekblad Nederland divers, roltan-
ding, plaatfout 

**/*  10,00 

48 11 Insteekblad Suriname, Curaçao,  
Nederland 

**/*/0  10,00 

49 90 31 Diverse 1ste dag enveloppen 
(meeste géén NVPH)  

  5,00 

50 90 3 Bijzondere uitgaven, postzegelten-

toonstelling Den Haag 1924, Koning 
Leopold bezoekt Nederland, Germaan-
se symbolen voor het Rode Kruis 

  5,00 

51 90 13 Enveloppen Aerofilatelie   3,00 

52 45 Nederland jaarset 2008 nominaal  
€ 47,79 

** 131,90 26,00 

53 45 Nederland jaarset 2009 nominaal  
€ 52,88 

** 125,50 27,00 

54 45 Nederland jaarset 2010 nominaal  
€ 94,63 

** 205,80 52,00 

55 45 Jaarset Emiraten 1999 ** 31,70 3,00 

56 45 Jaarset Emiraten 2000 ** 23,60 2,50 

57 22 Album met cassette American Wildlife 
FDC's 1987 50x FDC 

  2,00 

58 22 Bruin album met cassette American 
Wildlife FDC's 

  3,00 

59 22 Davo 100 jaar Vorstinnen album met 
cassette, incompleet, met extra zegels 

**/0  3,00 

60 11 Insteekalbum Nederland voornamelijk 
postfris 16 bladen wit 

**/0  5,00 

61 22 Album Edel collectie, Flora en Fauna   4,00 

62 22 Davo FDC album met Orchideeën en 
Paddo's 

  4,00 

63 22 Davo FDC album brieven en FDC Vlin-
ders 

  5,00 

64 22 Davo FDC album brieven, kaarten, 
FDC's Vlinders 

  5,00 

65 22 Bruin Lindner album leeg   5,00 

66 22 Klein rood Importa FDC album, leeg   1,00 

67 22 Klein zwart FDC album, leeg   1,00 

68 45 Schoenendoos voornamelijk Neder-
land, afweken! 

  1,00 

69 56 Schoenendoos met zeer diverse  
inhoud 

  4,00 

70 11 Doos enveloppen, briefkaarten Duits-
land 

  10,00 
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Nalatenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. 
71 

Inz 
220 

Omschrijving 
Willem III 1872, 50 cent geelbruin, 
puntstempel 113 Venlo, (27) 

**/*/0 
0 

C.W. 
44,00 

Inzet 
4,00 

72 200 Wilhelmina gr formaat 1896, 5  
gulden, let op tandjes,(48) 

0 575,00 20,00 

73 262 Tweezijdige roltanding 1925, 3 hoog-
ste waarden, (R 16 - 18) 

* 175,00 25,00 

74 262 Tweezijdige roltanding 1926, 3 hoge 
waarden, (R 27 - 29) 

*/0 40,00 5,00 

75 262 Tweezijdige hoekroltanding 1930, 3 
hoogste waarden, (R 68 - 70) 

0 61,00 7,00 

76 200 Goudse Glazen, (238 - 39) 0 42,00 6,00 

77 200 Kind 1931, (240 - 43) 0 35,00 4,00 

78 258 Legioenblok 1942, (V402) plakkerrest * 125,00 10,00 

79 220 Insteekkaartje Suriname klassiek */0 61,40 5,00 

80 253 België, 4e Winterhulp 1942, ongetand 
blok, (OBP bl 16) 

** 36,00 5,00 

81 253 Zwitserland, Nat. Postzegeltentoon-
stelling  Lausanne 1955, (Mi bl 15) 

** 100,00 12,00 

82 253 Idem, Pro Patria 1960, (Mi bl 17) ** 40,00 5,00 

83 240 Engeland, Edward VII 1902, 2'6 Sh 
purpur (Mi 115) 

0 90,00 7,00 

84 240 Idem, 5 Sh karmijn, (mi 116)  120,00 12,00 

85 240 Engeland, George VI 1941, (Mi 228 - 
30) 

0 31,50 4,00 

86 240 Engeland, George VI 1951, (Mi 251 - 
54) 

0 32,00 4,00 

87 240 Ierland, opdrukken 1922, (Mi 25 - 36) * 160,00 12,00 

88 257 Israël, blok 1, 1 mei 1949, 1 jaar 
postzegels 

* 150,00 15,00 

89 220 Turkije Krantenzegels 1892, Opdruk-
ken IMPRIME, ( Mi 75 en 78) 

0 hoog 10,00 

90 250 Raketpost 1946, R enveloppe met 
strookje A'dam Scheldestraat 

  5,00 

91 250 R enveloppe Hillegersberg 1944, met 
zegls Germaanse symbolen en  
zeehelden (14x) 

 
 

 
 

5,00 

  

 
    

  

Kavel 71 
 

Kavel 72 
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92 

 
250 

 
R enveloppe Wassenaar  Den Deijl 
1946 naar Pittsburgh, met oa Kind 
1946 met stempel 1e dag 

   
5,00 

93 250 3 R enveloppen (Haarlem)  en retour, 
van "contract ter bestrijding van den 
handel in afgesneden bloemen", 1939, 
41 en 42 

  5,00 

94 250 R enveloppe (intern Bilthoven) 1935 
naar Notaris la Chapelle 

  5,00 

95 250 Zeer fraaie R enveloppe 1918 van 
NVPH ('s Gravenhage Balistraat) naar 
Helsingfors 

  10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kavel 87 

 

      Kavel 83                        Kavel 84                                 Kavel 89 

 
 

              Kavel 90                                                        Kavel 91 
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96 259 14 Blokjes, diverse landen **/0  3,00 

97 257 Map met wat zegels Israël 0/**  1,00 

98 261 Gelopen RZ boekje Luxemburg,  
Zwitserland, restwaarde ca € 68,00 

**/0  7,00 

99 261 Gelopen RZ boekje Engelse Kol., rest-
waarde ca € 72,00 

0  8,00 

100 261 Gelopen RZ boekje Spanje, rest-
waarde ca € 11,00 

**/0  1,00 

101 261 Gelopen RZ boekje Zweden tot 1950, 
restwaarde ca € 40,00 

0  5,00 

102 265 Gelopen RZ boekje Eng. Kol., Cyprus, 
Z-Afrika, restwaarde ca € 110,00 

**/0  10,00 

103 265 Gelopen RZ boekje New Zealand, 
restwaarde ca € 40,00 

**/0  4,00 

104 265 Gelopen RZ boekje Ned. plaatfouten, 
restwaarde ca € 337,00 

**  35,00 

105 265 Gelopen RZ boekje Ned. plaatfouten, 
restwaarde ca € 521,00 

**/0  45,00 

106 7 Catalogus Nederland editie 2021   5,00 

107 220 Klein insteekalbum met zegels Eng. 
Kol. en Thailand 

0  5,00 

108 251 Insteekalbum (16 zwart) met zegels 
Nicaragua 

0  5,00 

  

 
    

  
                 Kavel 92                                                  Kavel 93 

  
                 Kavel 94                                                    Kavel 95 
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109 251 Insteekslbum (6 zwart) met ca 110 
zegels Andorra, Monaco 

*/0  3,00 

110 251 Insteekalbum (8 wit) met ca 130  
zegels Tjechoslowakije 

0  1,00 

111 253 Dik insteekboek (16 wit) met zegels 
België 1935 - 88 

**/*  15,00 

112 253 Dik insteekboek (14 zwart) met zegels 
Duitsland Brd. 

0  5,00 

113 253 Insteekalbum Zwitserland 1952 - 91 **  80,00 

114 260 Map met ca 115 poststukken 1967 - 
69 met veelal vd Wart stempels 848 - 
960 

  1,00 

115 260 Map  met collectie Suriname, Antillen 
en België tot ca 1975 

**  5,00 

116 257 Dik insteekboek (32 wit) met zegels 
thema schilderijen 

0  8,00 

117 257 Leeg Davo crystal album III,  

1990 - 99 

  1,00 

118 258 Multomap USA met verrassingen 0  10,00 

119 258 Multomap Hongarije met veel klassiek 0  10,00 

120 258 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Polen ook klassiek, Danzig 

*/0  8,00 

121 258 Klein insteekalbum zegels Bosnië, 
Bulgarije 

0  1,00 

122 258 Lucky stamp album met zegels Vissen, 
Vlinders 

0  1,00 

123 258 Insteekboekje zegels, Fauna, Flora, 
treinen 

0  1,00 

124 264 Multomap met zegels divers 0  1,00 

125 264 Insteekalbum ( 8 wit) met zegels 
divers 

**/0  1,00 

126 262 Verzameling Ned. In 2 Davo crystal 
albums, 1960 - 94, series, velletjes, 
combinaties etc 

**  15,00 

127 257 Indonesië, dik insteekalbum met  
zegels "en gros" tot 1997 

0  5,00 

128 257 Israël, aardige collectie met beschrij-
vingen op blanco bladen in Victoria 
album 

**/0  1,00 

129 62 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Nederland, N. Indië, Antillen, Surina-
me 

**/0  7,00 

130 258 Insteekalbum (16 wit) met aardige 
verzameling België tot 1966, veel 
klassiek 

0  12,00 

131 258 Insteekalbum (16 wit) met België 
1968 - 95, ook spoorwegzegels 

0  4,00 

132 wvt Insteekalbum (8 zwart) vol zegels 
Scandinavië 

**/0  3,00 

133 wvt 5 Insteekalbums met zegels divers   5,00 

134 wvt 7 Kleine insteekalbums, waarvan en-
kele leeg 

  2,00 
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135 251 Insteekalbum (15 zwart) met wat 
zegels NOG 

0  5,00 

136 260 22 Covers, FDC's van Suriname tot 
1970 

  1,00 

137 260 40 FDC's van Rep. Suriname, E01 - 24  245,00 5,00 

138 260 Doos met honderden Ned. FDC's  
tussen E 230 - E 270 

  2,00 

139 260 Doos met honderden Ned. FDC's  
tussen E 70 - E 295 

  3,00 

140 260 Doos Ned. Postzegelmapjes, 1 - 235 **  5,00 

 

 

 

 

 
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen: 
 

Kavel Bod Opbrengst 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Biedbriefje inleveren voor de veiling of opsturen naar de veilingmeester. 

 
Naam: ………………………………………………………… Lidnummer: ……………………… 

 
Telefoonnummer: ……………………………………  Handtekening: ……………………… 

 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  
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Bijzondere aanbieding van het Rondzendverkeer tijdens leden-
avonden: 
 
Op de 3 ledenavonden van dit jaar hebben speciale boekjes op de rond-
zendtafel gelegen. Deze heeft de rondzendcommissie voor een schappe-

lijke prijs over kunnen nemen van een inzender. Wij kunnen de betref-
fende zegels voor een zeer schappelijke prijs aanbieden. 

 
Voor de komende ledenavond zullen deze speciale boekjes NIET 
AANWEZIG ZIJN. U heeft zodoende wat meer tijd om geld te sparen 
voor de bijeenkomst van juni, want dan zullen deze boekjes weer op de 

rondzendtafel komen. 
Piet Bloemerts, 

Hoofd rondzendverkeer. 
 

 

 

 

 

Typisch Nederlands: Wielersport. 
De wielersport staat centraal op de derde postzegel uit de serie Typisch 
Nederlands. Op 7 april j.l. kreeg wielerlegende Hennie Kuiper een velletje 

van deze wielerpostzegsl overhandigd in zijn eigen museum. Eerder dit 
jaar kwamen in deze sportserie postzegels over schaatsen en hockey uit. 
Later volgen nog zeilen en voetbal.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 april werd door PostNL aan de Nederlandse wielerlegende 
Hennie Kuiper een vel van de nieuwe bijzondere wielerpostzegels 
overhandigd. Dat gebeurde in het Hennie Kuiper Wielermuseum in 
Denekamp. 

 

Postzegelnieuwtjes 
 

 

Ons land heeft veel beroemde 
wielrenners voortgebracht: van 
Leontien van Moorsel, Marianne 

Vos, Anna van der Breggen en 

Annemiek van Vleuten tot Joop 
Zoetemelk, Tom Dumoulin, Jef-
frey Hoogland, Matthieu van der 
Poel en natuurlijk Hennie Kui-
per. Nederlandse wielrenners 
geven opvallend vaak de toon 
aan. Zowel bij het wegwielren-

nen, als op de baan en in het 
veld. 

Van het Rondzendverkeer 
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Eveneens op 7 april vond op die dag de opening plaats van een 

tentoonstelling ter ere van het 50-jarig jubileum van het Olympisch 
wielergoud dat Kuiper in 1972 veroverde. 
Vanwege het verschijnen van deze speciale postzegel heeft het Hennie 
Kuiper Wielermuseum een speciale PostNL fietsroute ontwikkeld. 
Toerfietsers kunnen deze route de komende maanden op elk gewenst 
moment fietsen en als bewijs een markante foto aanleveren die 

onderweg gemaakt is. De fietser die de mooiste foto instuurt, wordt op 7 
september uitgenodigd in het Wielermuseum om daar van Hennie Kuiper 
een door hem ingelijst postzegelvel te ontvangen. Op 7 september is het 
exact 50 jaar geleden dat Kuiper zijn Olympische titel op de weg won. 

Meer informatie over deze route is te vinden op 
www.henniekuiperwielermuseum.nl 

 
Op de postzegels Typisch Nederlands wielrennen staat een illustratie van 
een wielrenner die vaart maakt door uit het zadel te komen en de fiets 
naar links te duwen. Claire Bedon van Total Design was mede-
verantwoordelijk voor het ontwerp van deze postzegels. “Je ziet bij de 
wielrenner hoe hij zijn fiets heen en weer beweegt om de helling op te 
kunnen rijden. En danseuse, zoals men dat in het Frans zegt. Alsof de 

fiets een dansje doet.”  
 

Het postzegelvel ‘Typisch Nederlands wielrennen’ 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 4 april 2022 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. 
 
Mondriaanjaar met gouden postzegel. 
Op 14 april j.l heeft PostNL een speciale gouden postzegel uitgegeven ter 

ere van het 150e geboortejaar van de kunstschilder Piet Mondriaan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Mondriaan (1872-1944) is wereldberoemd 
geworden met zijn geometrisch-abstracte 

werken. Op de gouden postzegel staat een 
uitsnede van de Victory Boogie Woogie, het 
laatste schilderij van Mondriaan uit 1944. Het 
onvoltooide werk, eigendom van de Neder-
landse staat, hangt in het Kunstmuseum in 
Den Haag. Het lettertype op de postzegel 

voor de waardeaanduiding 1 en Nederland is 

een ontwerp van letterontwerper Martin Ma-
joor uit Arnhem. De overige typografie is de 
SF Orson Casual Heavy van letterontwerper 
Derek Vogelpohl (ShyFoundry) uit Omaha, 
Nebraska, U.S.A.   
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De 24-karaats gouden postzegel 150 jaar Piet Mondriaan is in een 

beperkte oplage gedrukt. PostNL levert de postzegel inclusief een 
speciale bewaarcasette met certificaat van echtheid. De prijs bedraagt   
€ 50,00. PostNL geeft gouden postzegels uitluitend uit ter gelegenheid 
van bijzondere jubilea en andere speciale herdenkingen, altijd in een 
beperkte oplage. Het bijzondere aan deze nieuwste uitgifte is dat er voor 
het eerst ook andere kleuren dan goud zijn gebruikt. 

 
De gouden postzegel 150 jaar Mondriaan is, zolang de voorraad strekt, 
uitluitend verkrijgbaar via de webshop 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. 

 
 

 

 

 
 
Fosforescerende zegel. 

Ten behoeve van de voor de rationalisering van het postbedrijf 
ingevoerde automatisering, dienen de postzegels op papier gedrukt te 

worden dat bij een korte belichting met korte-golfstralen helder oplicht 
en daarmee de voortgang van het sorteren electronisch stuurt. D.w.z. de 
willekeurig toegevoerde poststukken zo opzet dat de postzegels ten 
behoeve van de machinale afstempeling in de juiste stand worden 

ingevoerd. Papier met fosforescerende toevoegingen zoals bij 
fluorescentie, is maar zelden toegepast (bijv. Zwitserland uit de serie Mi 
696y-712y, Yv 643-659). Veel meer komt het voor dat het hele 
zegeloppervlak van een fosforescerende laag of fosfor-strepen als opdruk 
wordt voorzien. Ook ten behoeve van codering worden fosforescerende 
kleurstoffen gedeeltelijk gebruikt. Zegels met een fosfor-streep of balk 

(bijv. Groot-Brittannië) of fosfor-laag (bijv. U.S.A.) worden sinds geruike 

tijd steeds meer op papier gedrukt waaraan z.g. ophellers zijn 
toegevoegd. Daardoor wordt een bijzondere witte naar blauw zwemende 
soort papier verkregen. Onder een eenvoudige analyse-lamp reageren de 
ophellers verschillend. Er kan zelfs de indruk van fluorescentie ontstaan. 
Om exact te kunnen vaststellen of men te doen heeft met fluorescentie 
dient een echte U.V.-lamp te worden gebruikt, waarop eerst een rose 
filter aangebracht wordt. Deze filter onderdrukt namelijk de lichtwerking 

van de fluorescerende bijmenging, waardoor de fosforescerende stof 
naar voren komt, die zich door seconden lang nalichten laat herkennen. 
In de handel zijn zeer goede U.V.-lampen voor dit doel te koop. 

 
Fosforstrepen als opdruk. 
In plaats van fluorescerend of fosforescerend papier maakt de Britse 

postdienst gebruik van zegels met opdruk van fosforstrepen. 
 

Postzegel ABC 
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Fosforstrepen over het zegelbeeld wel te verstaan. Door een belichting 

met kortegolf U.V.-stralen werd de electronische besturing van de opzet- 
en stempelmachines bereikt. Dit begon met de Britse zegels Mi 282¹-

287¹, Yv 306-311; voorts Mi 321-325, Yv 329-333 (bij wijze van proef op 

zegels met vroegere grafietstrepen) en sinds 1960 op Mi 318-324, Yv 
327-342 en op de bijzondere zegels vanaf Mi 351, Yv 367 en op de 
permanente zegels vanaf Mi 452, Yv 471. Tot verbazing van de 

verzamelaars gaf de Franse postdienst in februari/maart 1970 zegels uit 
met een tot drie dergelijke strepen fosfor (Mi 1420, 1649 en 1653, Yv 
1353, 1536B en 1585), die onder de analyse-lamp een andere oplichting 
dan de Britse zegels vertonen.  

In het kader van de postautomatisering zijn steeds nieuwe en voor 
filatelisten interessante zegels met een of ander kenmerk door 
chemische stoffen te verwachten. Door gevarieerde rangschikking van de 

strepen kan een verdere automatische sortering worden verkregen, 
bijvoorbeeld één streep voor drukwerken, twee strepen voor brieven, 
enz. De breedte van de strepen kan verschillen. Hierop dient de speciaal-
verzamelaar alleen in uitzonderingsgevallen attent te zijn, namelijk 
wanneer dezelfde zegels met verschillende strepen voorkomen. De 
strepen lijken ietwat los van het zegelbeeld te komen wanneer de zegels 

onder een hoek van 180° tegen het licht worden gehouden. Alleen in 
enkele gevallen moet een analyse-lamp, die fosforescerentie detecteert, 

ter vaststelling van de strepen te baat worden genomen. Onder de lamp 
kunnen Britse zegels, afhankelijk van het tijdstip van de vervaardiging, 
groen, blauw, violet of feller of donkerder dan de kleur van de zegels 
oplichten. Gestempelde zegels mogen niet te lang en alleen in koud 
water worden afgeweekt, omdat vooral bij oudere zegels soms 

kleurveranderingen op de plaats van de strepen kunnen optreden. Bij 
enkele waarden van de permanente zegels deed Frankrijk sinds 1970 
verscheidene pogingen met fosfor-opdruk zoals de Britten deden. 
 
Foto-attest. 

Doeltreffenste en veiligste soort keuringsbewijs, omdat de gekeurde 
zegel in het attest kort omschreven staat. Men beschikt daarmee 

bovendien over een vergrote foto, die bij verkoop of koop later iedere 
verwisseling uitsluit en eventueel tussentijdse reparaties of 
verbeteringen aan de zegel kenbaar maakt. Vooral bij zeer zeldzame 
zegels is een foto-attest aan te bevelen. Zo’n attest dient te worden 
aangevraagd en waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. 
 

Fournier. 
François Fournier werd op 24-4-1846 te Croix de Rozon in Zwitserland 
geboren, maar verhuisde later naar Genève. Op 2 juli 1903 liet hij zich 

inschrijven in het handelsregister te Bern als leverancier van “bladen en 
enveloppen bevattende nabootsingen van oude, niet meer verkrijgbare 
Zwitserse en buitenlandse postzegels voor de verkoop door 
boekhandelaren, kioskhouders, sigarenwinkels en anderen”.  
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In mei 1904 kreeg hij door aankoop de voorraad zegels en het verdere 

materiaal dat eigendom was geweest van Louis Henri Mercier (ware 
naam Henri Goegg) die vanaf 1890 in Genève een handel in fascimile’s 
had gedreven en rond de eeuwwisseling failliet was gegaan, in handen.  
Fournier was een goed akenman die zijn bedrijf tot grote bloei heeft 
gebracht. Hij maakte veel reclame en beschikte zelfs over een eigen 
tijdschrift: “Le FacSimile”, dat is verschenen vanaf augustus 1910 tot 

augustus 1913 met 24 nummers. Verder gaf Fournier goed uitgevoerde 
prijscouranten uit waarin onder meer waren opgenomen zijn 
verkoopcondities, aanbevelingen voor zijn rondzendboekjes en zijn 
“philatelistische kliniek” in 6 verschillende talen. 

Fournier ‘blies hoog van de toren’ over zijn producten en hij zag zichzelf 
beslist niet als een vervalser, maar als een schepper van kunstobjecten 

en als een weldoener voor de kleine, minder kapitaalkrachtige 
verzamelaar. Hij schermde graag met de eretitels en gouden medailles 
die zijn scheppingen op tentoonstellingen hadden veroverd, maar deze 
waren alle, reeds voor zijn tijd aan Mercier toegekend. Toen Fournier zijn 
zaken begon, werden er al geen fascimile’s meer op tentoonstellingen 
toegelaten, laat staan bekroond. Door zijn handige manier van zaken 
doen en de vele tamtam die hij maakte, werd hij zeer bekend en heeft 

hij een grote omzet gehad. In zijn laatste prijscourant (1914) worden 
3671 verschillende zegels aangeboden. Hierbij was echter ook materiaal 

dat van anderen was. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan de 
praktijken van Fournier. Zijn contacten met het buitenland werden 
verbroken waardoor zijn bedrijf snel verliep. Fournier overleed op 12 juli 
1917 te Genève. Eén van zijn medewerkers: C. Hirschburger, nam zijn 
zaak over, maar dit was geen succes. Na diens dood in 1927 heeft de 

Zwitserse Filatelisten Bond van Hirschburgers weduwe al het druk-
materiaal en de nog resterende zegels gekocht. Hiervan zijn circa 500 
albums samengesteld welke zijn verkocht aan belangrijke verenigingen 
en keurmeesters voor studiedoeleinden. Deze zogenaamde “Fournier-
albums” zijn zeldzaam en bevinden zich nagenoeg alle in vaste handen, 

zodat zij slechts hoogst zelden op veilingen worden aangeboden. 

      
Foutdruk. 
Hiertoe worden gerekend: foutieve kleur, foutieve opdruk, kopstaand 
middenstuk bij tweekleurendruk, foutieve jaartallen in het zegelbeeld, 
enz. Foutdruk wordt dikwijls met drukfout op één lijn gesteld. Een 
druktoevalligheid is slechts bij uitzondering als foutdruk aan te merken 
en wordt derhalve in de catalogi, in tegenstelling tot foutdruk en 

drukfout, sporadisch vermeld. 
 
Fout. 

In het zegelbeeld en in stempels; fout op zegel; fout in stempel. 
 
Foutieve doorsteek. 
Foutieve tanding bij doorgstoken zegels. 
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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! 




