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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, onder voorbehoud, hierbij van 
harte uit voor de  ledenbijeenkomst van: 

Donderdag 12 november 2020 

in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang 

activiteiten om 19.30 uur. Zaal om 18.30 uur open. Sluiting H. F Witte 

Centrum 22.00 uur. Introducés zijn van harte welkom.  

PROGRAMMA: 
 Welkomstwoord

 Verenigingsnieuws
 Veiling

En ook: 
 Nieuwtjesdienst

 Nalatenschappen
 Rondzendverkeer

 Winkeltje
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P O S T M E R K N I E U W S

52e jaargang no: 9

www.postmerk.nl 

ING rek.nr. t.n.v. “Het Postmerk” 

NL43INGB0001690829 

(penningmeester/veiling) 

NL63INGB0001954600 (rondzendverkeer)

Maandblad november 2020 



LET OP: 

 
 
 
 
In de afgelopen maanden hebben wij elkaar, als groep, vrijwel niet ge-
zien omdat coronamaatregelen bijeenkomsten niet toestonden (en het 

H.F. Wittecentrum gesloten was). Wij waren dan ook gelukkig en tevre-
den dat wij in afgelopen september weer op de min of meer vertrouwde 
wijze konden doorgaan met onze verenigingsbijeenkomsten. De afgelo-
pen weken werd echter zonneklaar, dat het virus zich niet laat verdrij-

ven. En voetje voor voetje begon het ook te dagen, dat een al dan niet 
aangepaste vorm van “Lockdown” op de loer ligt. Op het moment dat dit 

stukje wordt geschreven staan wij aan de vooravond van nieuwe, door 
de regering aan te kondigen, strengere coronamaatregelen. Wat? Waar? 
Hoe? Niemand die het echt weet! Iedereen mondkapjes buitenshuis? Nog 
kleinere groepsgroottes bij bijeenkomsten? Moet het H.F. Wittecentrum 
opnieuw sluiten? Vragen zijn er weliswaar genoeg, maar de antwoorden 
hebben vooralsnog wij niet. 
 

Voor de geplande novemberbijeenkomst staat de Grote Najaarsveiling op 
het programma, omdat al eerder was gebleken dat de gebruikelijke zit-

ting op zaterdag met extra veel bezoekers er dit jaar niet inzat.  Dus 
besloten wij om deze te laten plaatsvinden op de gebruikelijke donder-
dagse ledenbijeenkomst. Een ding staat vast: het wordt een mooie vei-
ling met fraai materiaal.  
Of de veiling ook daadwerkelijk fysiek wordt gehouden staat op dit mo-

ment echter nog niet vast. Lukt dat niet, dan schakelen we naadloos 
over op een schriftelijke veiling!  
Dit nummer van PMN gaat hoofdzakelijk over de Grote Najaarsveiling, 
uiteraard rijkelijk geïllustreerd.  
Maar let wel: Maximaal 30 personen in de zaal en let op de vervroegde 

aanvangstijden!! 

Otto Verkoren, voorzitter. 
 
 

 

 
 

Verslag van de ledenbijeenkomst van donderdag 8 oktober. 
 

Vanwege de nieuwste Coronaregels werd de aanvangstijd van de bijeen-
komst vervroegd naar 19.30 uur en werd het maximum van 30 aanwezi-
ge personen gehandhaafd. Er hadden zich 34 personen tevoren aange-
meld.  
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Van het bestuur 
 

Verslag vorige bijeenkomst 
 



Omdat er op het aanvangstijdstip 31 personen aanwezig waren nam een 

aanwezige plaats op de gang, ook om anderen tegen te houden. De vice- 
voorzitter opende de bijeenkomst en verwelkomde de aanwezigen. Als 
eerste werden 3 nieuwe leden welkom geheten, te weten: Kees van der 
Graaff, voorgesteld door Jan Mulder, Jan Pijnenburg, voorgesteld door 
Harry Teirlinck, en Niek Bruin, rechtstreeks aangemeld bij het bestuur. 
Tegen deze lidmaatschappen was geen bezwaar gemaakt door de leden, 

en onder applaus van de zaal werd hun lidmaatschap aanvaard.  
Daarna werd kort gepauzeerd en gestart met de veiling. 160 kavels, 
waarvan het merendeel werd ingezet voor € 1,00, werden in hoog tempo 
geveild. Dat ging zo goed, dat aan het einde maar weinig overbleef. Het 

afrekenen, uitreiken van de kavels en het opruimen van de zaal gebeur-
de allemaal ruim voor de sluitingstijd van 22.00 uur. 

Guus van Wijk, notulist. 
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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!! 

De bar is gesloten. 

U kunt altijd schriftelijk bieden! 

Is dat niet het geval, dan bent u van harte welkom, maar 

u dient zich tevoren aan te melden bij Guus van Wijk: 

tel. 030-2204138  

of mail op penningmeester@postmerk.nl 

 

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 zoda-

nig ingericht dat men de 1,5 meter kan bewaren. In de zaal 

is op diverse plekken desinfecterende gel aanwezig. 

 
Namens het bestuur,Guus van Wijk. 



 

 
 
 

We hebben 1 nieuw lid voor de ballotage, t.w.: J. W. Hoogerhuis, voor-
gesteld door Jan Mulder. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam aanbrenger 

 

Aantal nieuw aangebrachte leden, 

aangebracht in 2019 

Jan Mulder 2 

Harry Teirlinck 1 

 
 
 
 
 
 

Donderdag 10 december 2020. 
Donderdag 14 januari 2021. 
 

 
 

 
 
 
De veiling van oktober, die voor een groot gedeelte werd gevuld met     
€ 1,00 kavels, is zeer goed verlopen!! De 160 aangeboden kavels waren 
ingebracht door liefst 41 inzenders, waaronder 12 nalatenschappen. Er 
werd door 25 bieders actief geboden, waaronder 4 schriftelijke. En dan 

werden er ook nog 128 kavels verkocht, dat is 80%. Voor ons als vei-

lingmeesters voelt dat goed en sterkt ons in het feit, dat we hiermee 
voorlopig nog doorgaan!! 
In november een veiling, die we bestempelen als Grote Veiling. Dat doen 
we de laatste jaren altijd in november, maar dan op zaterdag. Dit keer 
dus om diverse redenen maar gewoon op donderdag.  
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Ledenwerfactie 
De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zo-

veel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereni-

ging. De leden die nieuwe leden aanbrengen, ontvangen een 

prijs, gerelateerd aan het aantal aangebrachte nieuwe leden in 

dat jaar. 

 

Neem ook eens iemand mee die nog niet is geïnfecteerd met 
het postzegelvirus, wellicht is het besmettelijk! 

Van de veilingmeesters 
 

Komende bijeenkomsten 
 

Ballotage 
 



Het zijn ongeveer 250 kavels geworden, die vooral uit nalatenschappen 

komen. Van een aantal kavels zijn scans gemaakt en afgebeeld in het 
Postmerknieuws. Lang niet alles natuurlijk. Als u vragen heeft over ka-
vels, stel ze a.u.b. aan Guus van Wijk, dan zal hij proberen een foto of 
scan te sturen of een wat uitgebreidere omschrijving te geven. Vooral als 
de veiling een schriftelijke wordt en uw niet de kavels tevoren kunt be-
kijken is deze optie handig. Wij wensen u veel plezier bij de veiling. 

Een plezierige veiling toegewenst!! 
Hans Vermeulen, Guus van Wijk 
Veilingmeesters. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veiling november 2020: 
Kavel **/*/0 Cat. 

no. 
Omschrijving C. W. Inzet 

1 0 2 Nederland, 10 cent karmijn,  
HR Schoonhoven 

185,00 15,00 

2 0 2 Idem, horizontale strip van 4,  
HR Amsterdam 

900,00 120,00 

3 0 2 3x 10 Cent karmijn, HR Assen, 
Roermond en Zwolle 

180,00 20,00 

4 0 3 Idem, 1e emissie, 15 cent, franco 
kastje, goed gerand 

170,00 25,00 

5 0 6 Willem III, 2e emissie 1864, franco 
kastje 

120,00 20,00 

6 0 11 Willem III, 3e emissie, 25 ct  
donkerviolet 

125,00 15,00 

7 * 14 - 17 4 Zegels uit wapenserie, geen gom 220,00 20,00 

8 0 14 - 15 4 Zegels met franco takje stempels, 
Amsterdam, B op Z, Harderwijk en 
Kampen 

90,00 10,00 

9 * 24 Idem, 20 cent groen, zonder gom 300,00 20,00 

10 * 27 Willem III, 1872, 50 cent geelbruin, 
met plakker en keur az 

1100,00 150,00 

11 * 27 Idem, 50 cent geelbruin zonder 
gom 

385,00 50,00 

12 0 29 Idem gr formaat, 2,5 Gulden rood 
en blauw 

150,00 20,00 

 

 

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 12 november 2020 
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13 * 39 Wilh. hangend haar, 15 cent geel-

bruin, met plakker 
100,00 15,00 

14 * 42 Wilh. hangend haar, 25 cent  lila, 
met plakker en roestpuntje in gom 

160,00 20,00 

15 0 44 Idem, 1 gulden grijsviolet 100,00 10,00 

16 * 45 Idem, gr formaat, 50 cent groen en 
bruin, plakkerrest 

200,00 25,00 

17 0 47 Idem, gr formaat, 2,5 Gulden rood 
en blauw 

175,00 30,00 

18 0 48 Idem, gr formaat, 5 Gulden brons-
groen en roodbruin 

575,00 100,00 

19 0 49 Kroningsgulden 1898 150,00 25,00 

20 * 61b Tete beche, met plakker 90,00 10,00 

 

 

   

   

Kavel 2 

Kavel 4                                    Kavel 5                                 Kavel 10 

Kavel 11                                  Kavel 12                                 Kavel 14 
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21 0 80 10 Gulden oranje 1905 750,00 125,00 

22 * 99 Jubileumzegel 1913, 2,5 Gulden 
donkerviolet, plakkerrest 

150,00 20,00 

23 * 100 Idem, 5 Gulden geel op roomkleur, 
plakkerrest 

300,00 40,00 

24 0 100 Idem, met LB stempel Hoorn 45,00 8,00 

25 * 104 - 05 Opruimingsuitgifte 1920, 2,50 
Gulden op 10 Gulden 

325,00 50,00 

26 0 104 Idem, 2,5 Gulden op NVPH 80 100,00 15,00 

27 0 105 Idem, 2,5 Gulden op NVPH 101 100,00 20,00 

28 * 130 Jubileumzegel 1923, 2,5 Gulden 
zwartbruin, plakkerrest 

250,00 40,00 

29 * 131 Jubileumzegel 1923, 5 Gulden 
donkerblauw, plakkerrest 

225,00 35,00 

30 * 136 - 38 Tentoonstellingszegels 1924,  
plakkerrest 

160,00 25,00 

31 * 149 - 62 Wilhelmina Veth 1928, geen  
watermerk, plakkerrest, 5 cent 
tropisch 

300,00 40,00 

32 */0 R1 - 18 Roltanding 1925, slechts 11 zegels 
van de serie 

130,00 15,00 

33 * 163 - 65 Idem, groot formaat, 3 hoge waar-
den, plakkerrest 

360,00 50,00 

34 * 177 - 98 Wilhelmina Veth 1928, watermerk 
Hz. plakkerrest 

316,00 45,00 

   

   

Kavel 16                               Kavel 17                              Kavel 18 

Kavel 19                               Kavel 21                                  Kavel 22 
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35 * R33 - 56 Vierzijdige roltanding 1928,  

plakkerrest 
290,00 45,00 

36 */0 R57 - 70 Roltanding 1930, 21 zegels uit 
deze serie 

105,00 12,00 

37 ** 225 - 28 Kind 1929 80,00 8,00 

38 * 236 - 37 Wilh. Fotomontage 1931 180,00 25,00 

39 ** 274 - 77 Zomerzegels 1935 117,00 10,00 

40 ** V 402 Legioenvelletje 10x 7,5 cent 145,00 15,00 

41 ** 474 - 89 Wilhelmina Harz 1947 168,00 20,00 

42 ** 518 - 33 Juliana "en face" 1959 330,00 30,00 

43 * 518 - 37 Juliana "en face" 1949 gehele serie 
met plakker 

1.480,00 80,00 

44 * 534 - 37 Idem, hoge waarden, plakkerrest 1.150,00 60,00 

45 **/* 592 - 95 ITEP serie 1952, blokjes van 6, 5x 
postfris, met entreekaartje 

540,00 50,00 

46 0 884 Europa zegel 1967 met linksboven 
weggevallen blauwdruk 

 10,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

 Kavel 23                                 Kavel 28                               Kavel 29 

Kavel 25 
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47 ** PZ 33 Boekje met restant inhoud  2x 1 
cent en 4x 1,5 cent 

575,00 20,00 

48 ** 6 b Postzegelboekje 6 b 140,00 15,00 

49 ** PB 83 B Hangboekje 10x € 0,44 met  
andere tekst binnenkant 

90,00 15,00 

50 **/0  Insteekkaart plaatfouten, met 
klassiek 

 5,00 

51 **/0  Insteekkaart met 19 plaatfouten  5,00 

52 **/0  Insteekkaart 10 plaatfouten  5,00 

53 ** LP 12 Luchtpost Zeemeeuw 15 Gulden, 
vlek in gom 

300,00 30,00 

54 0 Lp 12 - 
13 

Luchtpost, Meeuwen 1952 250,00 40,00 

55 * P 1 en 2 Portzegels 1870 600,00 90,00 

56 * P 80 - 
105a 

Portzegels 1947 met Wm ringen 
vertikaal 

220,00 15,00 

57 * D 1 - 8 Opdrukken Armenwet 1913,  
plakkerrest 

225,00 30,00 

58 0 PW 3 Postbewijszegel 2 Gld lichtgroen 90,00 14,00 

59 0 PW 5 Idem, 4 Gld violet 175,00 30,00 

60 ** JS 1 - 
12 

Jap. Bez. Sumatra, frankeerzegels 
1943 

70,00 10,00 

61 ** 1 t/m 21 N.N. Guinea, frankeerserie de  
2 cent oranje mist 

133,00 10,00 

62 * PC 58 - 

62 

Curaçao, ongetande kleurproeven 

Cijfer 1936 

 10,00 

63 0  België, Leopold I 1949, 11 zegels 
van de 1e ongetande emissies 

350,00 25,00 

64 * 177 Idem, 5 Fr donkerpaarsrood,  
dunne plek hoog 

122,00 8,00 

65 ** bl 3 Voor de oorlogswezen en invaliden 
1931 

750,00 125,00 

66 0 1 en 2 Luxemburg, 1e emissie 1852, 
Willem III 

165,00 15,00 

67 0 2 Idem, Wilhelm III 1852, strip van 
3 op fragment 

550,00 40,00 

68 */0 3, 4 en 
9 

Idem, 2e emissie, 1, 2 en 30 cent 
1859 

hoog 40,00 

69 ** 468 - 73 Oorlogswezen 1950 140,00 15,00 

70 ** 478 - 83 Europese eenwording 1951 200,00 20,00 

71 0 bl 3 Frankrijk, Pexip 1937, Epreuve de 
Luxe 

1.300,00 200,00 

72 0 T 1 Timbre taxe, Lithografie op brief-
stukje 

350,00 50,00 

73 0 8 Duitsland, Reich Adelaar met 
klein schild 1872, 2 Kr 

400,00 40,00 

74 0 17 B Duitsland, Reich Adelaar met groot 
schild 1872, 1/2 Gr 

150,00 15,00 

75 * 23 B Idem, 1 Kr  zonder gom 120,00 10,00 

76 ** 106 C 
OR 

Slachtofferhulp 1919, Plattendruc-
ke, Oberrandstück, blokje van 4 

560,00 45,00 
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77 **/* 378 - 

84 
Luchtpost 1926, 5 Pf, 20 Pf en  
3 Mark plakkerrest 

753,00 70,00 

78 0 1 t/m 
20 

Berlijn, opdrukken Berlin zwart, 
1948, stempels echt?? 

2.400,00 200,00 

79 0 21 - 34 Berlijn opdrukken in rood 1949, 
stempels echt?? 

900,00 80,00 

80 ** 35 - 41 UPU 1949, postfris 750,00 80,00 

81 0 35 - 41 UPU 1949, gebruikt 320,00 40,00 

82 ** 42 - 60 Berlijnse gebouwen 1949 750,00 90,00 

83 0  insteekkaart met samenhangende 
zegels van de gebouwen serie 

2.850,00 100,00 

84 ** 61 - 63 Johann Wolfgang Goethe 1949, 
postfris 

320,00 40,00 

85 0 61 - 63 Johann Wolfgang Goethe 1949, 
gebruikt 

180,00 25,00 

86 0 68 - 70 Währungsgeschädigte, 1949 600,00 70,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

Kavel 67 

Kavel 78 

Kavel 84 

Kavel 80 

  Kavel 89                                      Kavel 86 
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87 ** 71 Atlas met wereldbol 1950 100,00 15,00 

88 ** 512 - 
17 

Oostenrijk, Wilhelm Miklas 1930 150,00 16,00 

89 ** 588 Dolfuss, bondskanselier 1936 1.400,00 240,00 

90 ** 591 - 
96 

Wohlfahrt 1934, Architecten 150,00 16,00 

91 ** 617 - 
22 

Wohlfahrt 1935, Legeraanvoerders 175,00 20,00 

92 0  Luchtpost 1950, 52 en 53,  
8 waarden 

338,00 25,00 

93 ** 984 - 
87 

Luchtpostserie 1953 350,00 35,00 

94 0 984 - 
85 

Luchtpost 1953, 2 waarden 140,00 12,00 

95 * 2 en 3 Telegraafzegels 1873, met bemer-
kingen 

380,00 15,00 

96 0 71 Liechtenstein, regeringsgebouw 
1925, 1,5 Fr, blauw 

120,00 12,00 

97 */0 94 - 
103 

Landschappen 1930,  de 50 Rp 
mist en natuurlijk ook de hogere 
waarden 

600,00 40,00 

98 */0 108-
111-
112 

3 Luchtpostzegels 1930 130,00 10,00 

99 0 8 Zwitserland, Wapen 1850, 10 Rp 
Rayon II 

130,00 15,00 

100 0 185 - 
88 

Pro Juventute 1923, gebruikt 75,00 7,00 

101 0 35 Engeland,  Victoria gr formaat 
1867, 5 Sh Roselila 

400,00 40,00 

102 * 83 Victoria gr formaat 1883, 5 Sh 
Rosalila, zonder gom 

650,00 30,00 

103 0 83 iIem, fraai stempel 120,00 15,00 

104 0 174 PUC pond 1929,  700,00 80,00 

105 * 1 t/m 
12 

Polen, Poolse Post in Levant 1919 2.400,00 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Kavel 99                            Kavel 101                              Kavel 102 
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Poststukken etc. 
Kavel 
106 

Omschrijving 
Omslag, 9 juli 1805, van Emden naar A'dam, Louvre 
& van Lennep 

C.W. Inzet 
5,00 

107 Kaart, ca 1900, met langstempel Ommelanderwijk  7,00 

108 PTT enveloppe met portzegel NVPH 39, zeldzaam  20,00 

109 Monsterzakje van Amsterdam (1889) naar Frankrijk  10,00 

110 Deel van identiteitskaart met NVPH 488 en 535  5,00 

111 Deel van identiteitskaart met NVPH 531 en 535  5,00 

112 FDC E2, Kerken in oorlogstijd, geschreven adres, klep 
gesloten 

750,00 80,00 

113 FDC E3, 375 jaar Leidse Universiteit, geschreven 
adres, klep gesloten 

425,00 45,00 

114 R-FDC E4, Kinderzegels 1950, geschreven adres, klep 
gesloten 

450,00 50,00 

115 R-FDC E5, Zomerzegels 1951, geschreven adres, klep 
open 

375,00 40,00 

116 R-FDC E6, Kinderzegels 1951, getypt adres, klep 
open 

270,00 30,00 

117 FDC E7 van Riebeeck 1952, getypt adres, klep  open 170,00 20,00 

118 R-FDC E7 van Riebeeck 1952, oranje-rode opdruk, 
geschreven adres, klep  dicht 

 10,00 

119 FDC E8, 50 jaar Staatsmijnen, geschreven adres, klep 
gesloten, open gesneden 

120,00 12,00 

120 R-FDC E9, Zomer 1952, getypt adres, klep open 175,00 20,00 

121 R-FDC E10, 100 jaar PTT, klep gesloten, open geknipt 120,00 10,00 

122 FDC E11, Kind 1952, getypt adres, open klep 150,00 15,00 

123 FDC E12, Watersnood 1953, zonder adres, klep open 200,00 20,00 

124 R-FDC E13, Zomer 1953, getypt adres, klep open 170,00 17,00 

125 FDC E14, Rode Kruis 1953, getypt adres, open klep 90,00 10,00 

126 FDC E15, Kind 1953, gesloten klep, geschreven adres 120,00 12,00 

127 FDC E16, Zomer 1954, getypt adres, open klep 130,00 12,00 

 

 

 

Kavel 103 
 

Kavel 104 
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128 FDC E  272, Zomer 1990, 1444 met plaatfout wegge-

vallen C 
 25,00 

129 N. Indië, omslag met ovaal stempel Cheribon Franco  10,00 

130 Idem, met ovaal stempel Samarang Ongefrankeerd  10,00 

131 Idem, met ovaal stempel Madioen Franco  10,00 

132 Luxemburg, Wederopbouw St. Willibrord abdij, FDC 
Mi 417 - 22 

 8,00 

133 Idem, FDC George S. Patton, 24 okt 1947  25,00 

134 Reich, FDC Eupen - Malmedy wieder Deutsch, 25 juli 
1940 

 10,00 

135 Reich, briefkaart met bijfrankering en Schwärzung 
Chemnitz, 15 juni 1945 

 10,00 

136 Idem, enveloppe met opdruk Deutschlands  
Verderber(Meissen), 31 juli 1946 

 10,00 

137 Berlijn, postkaart met frankering halve zegel, 9 jan 
1946 

 8,00 

138 Duitse Post, mengfrankering, 8 jan 1951  10,00 

    

  

  

 

  Kavel 112                                                    Kavel 113 

  Kavel 115                                                    Kavel 116 

Kavel 117 
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139 Zeppelin envelop (S 427 Bb) Hindenburg Olympia-
fahrt 1936 

 20,00 

Verzamelingen, collecties, albums. 
Kavel 
140 

**/*/0 
** 

Omschrijving 
Nederland zegels 1984 - 99, in 3 Davo PZM 
mapjes 

C.W. 
 

Inzet 
5,00 

141 0 Insteekboek gebruikt Nederland, 1975 - 
2010 

 8,00 

142  Davo luxe, 100 jaar Vorstinnen, iets zegels  8,00 

143 ** Insteekalbum zegels, velletjes 1978 - 2000  10,00 

144 **/*/0 Verzameling in Importa album tot 1986  10,00 

145 ** Nederland, Davo luxe Automaatboekjes met 

21 boekjes 

 10,00 

146  Davo luxe, gevuld met telefoonkaarten  10,00 

147  2 Mappen met "Oranje" herdenkingsenve-
loppen 

 10,00 

148  Map met 7 verzilverde munten "ons vorsten-
huis" met certificaten 

 10,00 

149 0 Dik insteekalbum met zegels "en gros",  
1977 - 96 

 10,00 

150 0 Insteekboekje met Roltanding, veelal met 
perfin….ook iets Cour 

 15,00 

151  Map met Nederlandse munten  15,00 

152 0 Insteekalbum met dubbelen, 1852 - 1977, 
veelal klassiek 

 20,00 

153 0 Verzameling klassiek NOG in oud Avro album  25,00 

154 0 Insteekalbum, met verzameling Grootrond- 
en puntstempels 

 25,00 

155 **/0 Map verzameling met div. tandingen op 
insteekbladen 

 26,00 

156 ** Idem,  Mooi Nederland, nominaal € 68,-  40,00 

157  Insteekboek met plaatfouten en diversen, 
veelal klassiek 

 50,00 

158 ** Fraai album eurovelletjes Mooi Nederland, 
nominaal € 100,- 

 60,00 

159 **/*/0 Collectie 1852 - 1944 in Davo luxe I  75,00 

160  Ca. 260 briefkaarten ongebruikt tot 1991 in 
2 albums 

 125,00 

161 0 Insteekalbum met prachtige verzameling 
stempels op zegel tot 1947 

 200,00 

162  180 Fdc's Ned in album, vanaf E12  tot 72 
beschreven, daarna tot 189 onbeschreven, 
en tot 170 etiket verwijderd!! 

 10,00 

163  126 Fdc's Ned in album, vanaf E376  tot 477 
onbeschreven 

 5,00 

164  vervallen   

165  vervallen   

166  Frankrijk, Davo luxe V, met iets taxe, con-
seil de L'Europe 

 10,00 

167 ** Davo luxe, met post(waarde)stukken en 
carnets, 1988 - 2005 

 50,00 
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168 **/0 Dik insteekalbum met klassiek en modern  
(€ zegels) 

 60,00 

169 ** Idem in Davo luxe II, 1969 - 90  90,00 

170 ** Verzameling in Davo luxe III, 1991 - 2000  120,00 

171 **/*/0 Davo luxe I, tot 1968, vanaf 1941 postfris 3.500,00 150,00 

172 ** Davo luxe IV, met zegels, carnbets 2000 - 
2004 

 170,00 

173 **/*/0 Zeer fraaie collectie in 3 Behrens albums tot 
1975. Vanaf 1962 ** 

 500,00 

174 ** Duitsland Brd. In Leuchtturm klemband tot 
1998 - 2007, zegels tot 2000 

 10,00 

175 **/0 DDR, Insteekalbum blokken en vellen  15,00 

176 ** Brd. In album op blanco bladen, 1978 - 79 
plus inhoud van velletjes, postzegelboekjes 

 30,00 

177 ** Duitsland Brd, in Leuchtturm klemband, 
1980 tot 1997, vrijwel compleet 

1.700,00 50,00 

178 **/*/0 Duitsland Reich tot 1945 in insteekalbum  50,00 

179 ** Idem in Leuchtturm klemband, 1949 - 77, 
vrijwel compleet 

2.500,00 80,00 

180 0 Duitsland Brd. Tot 1993 in 2 Importa  
albums op blanco bladen 

3.000,00 100,00 

181 0 Oostenrijk, goed gevuld Kabe album met 
verzameling 1945 - 80 

 20,00 

182 **/0 Collectie in Davo vanaf 1945, goed gevuld 
vanaf 1962 - 1988 

 30,00 

183 ** Guernsey, complete verzameling 1969 - 84, 
met gutterpairs 

 40,00 

184 ** Vervolg 1984 - 99, met velletjes en gutter-
pairs 

 50,00 

185 ** Jersey, vrijwel complete verzameling 1969 - 
99, op blanco bladen 

1.100,00 100,00 

186 ** Alderney, mooie verzameling tot 2011, met 
velletjes 

1.150,00 100,00 

187 ** Guernsey, 2000 - 04, en velletjes, blokken 
1975 - 2001 

 50,00 

188 ** 2 Lindner albums met verzameling van 235 
postzegelboekjes, Guernsey, Jersey, Man & 
Alderney 

 200,00 

189 0 Eng. Koloniën, kleine verzameling op blan-
co bladen 

 5,00 

190 */0 Idem, SG. Swiftsure album met leuke collec-
tie 

 20,00 

191 */0 Idem, insteekalbum met verrassende inhoud  15,00 

192 ** Spanje, insteekboekje zelfklevende zegels 
en iets divers 

 10,00 

193 ** Insteekboek met ca 100 velletjes, blokken, 
1984 - 2004 

 45,00 

194 ** Idem, 120 blokken, velletjes, postzegelboek-
jes, 2004 2013 

 100,00 

195 ** Spanje, verzameling 1960 - 89 in 3 Lindner 
albums 

1.000,00 70,00 
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196 ** Idem, verzameling 1989 - 2001 in 2 Lindner 
albums 

1.000,00 100,00 

197 ** Idem, verzameling 2002 - 2013 in 2 Lindner 
albums 

1.800,00 200,00 

198 **/*/0 Italië, verzameling tot 1991 in 2 insteekal-
bums, ook klassiek 

 20,00 

199 **/0 Spanje, insteekalbum met veel zegels, 
achterin nog wat klassiek 

 10,00 

200 **/0 Portugal, aardige verzameling in 3 insteek-
albums 

 15,00 

201 0 Tjechoslowakije, insteekalbum zegels tot 
aan 1970 

 6,00 

202 **/*/0 Roemenië, verzameling met veel klassiek in 
2 insteekalbums 

 10,00 

203 **/*/0 Idem, verzameling met veel klassiek in 2 
insteekalbums 

 10,00 

204 */0 Hongarije, Kleine verzameling op bladen  2,00 

205 **/0 Idem, verzameling tot 1970 in 2 insteekal-
bums 

 10,00 

206 0 Rusland, verzameling 1957 - 87 iin 3 in-
steekalbums 

 10,00 

207 **/*/0 China, insteekboek met veel klassiek, ook 
provincies 

 40,00 

208 **/0 Insteekboek met zegels thema munten op 
zegels 

 15,00 

209 */0 Wereldverzameling op blanco bladen in 3 
multomappen 

 10,00 

210  Leeg insteekalbum met 24 zwarte bladen  5,00 

211  Leeg insteekalbum met 24 zwarte bladen  5,00 

212 **/0 Dik insteekalbum Fauna wereld  15,00 

Dozen, etc. 
Kavel 

213 

**/*/0 

 

Omschrijving 

11 Poststukken Reich, propaganda 

Inzet 

15,00 
214  18 Buitenlandse poststukken divers 8,00 

215 **/*/0 Gelopen RZ boekje België, restwaarde ca € 200,00 15,00 

216  Hawidstroken met snijapparaat 1,00 

217  Bakje Hawid strookjes en 2 pincetten 1,00 

218 0 Doosje met zegels, blokken Sov. Unie, Hongarije 1,00 

219  Ca. 50 FDC's Ned, 159 - 436 en 68 FDC's Ned 487 - 534 5,00 

220  Werkende UV lamp voor netstroom 5,00 

221 ** Doosje met ca 140 Ned. Postzegelmapjes 1988 - 96 3,00 

222 ** Schoenendoos met vel (delen) Nederland, veelal 90-er 
jaren 

10,00 

223 0/** Doos met duizenden zegels wereld 10,00 

224  NVPH speciaal catalogus NOG 2012 1,00 

225  Idem, 2011 1,00 

226  Idem 2013 1,00 

227  Michel Midden Europa 2009 1,00 

228  Michel Duitsland 2011 - 12 1,00 
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229 Idem 1,00 

230 ** Doos met PTT mapjes, 1 - 237 10,00 

231  Doos met ca 250 ansichtkaarten Nederland, veelal 
zwart/wit 

80,00 

232  Doos met ca 230 ansichten Nederland, groeten uit….. 40,00 

233  Doos , barstens vol met postzegels 10,00 

234  Doos met FDC's Nederland, vanaf E30 t/m 486 10,00 

235  2 Dozen enveloppen, gevuld met postzegels diverse 
landen 

5,00 

236  Stevige houten kist met honderden FDC's poststukken 
diverse landen 

10,00 

237 0 5 Mappen, gr formaat, met hele vellen postzegels,  
diverse landen 

40,00 

238  Yvert catalogus wereld in 3 dozen, 1999 met jaarlijkse 
aanvullingen t/m 2017 

10,00 

239 
240 
241 

 
** 

Koffer met honderden poststukken wereld 
Nederland, Postzegelmapjes 1-220 in 9 Davo albums 
Nederland 400 jaar Rembrandt, port betaald op 556 
enveloppen in 6 mappen  

10,00 
30,00 
50,00 

 

 

 

 

 

 
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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De postzegelprijs voor brieven in Nederland stijgt met 5,5% van 
€0,91 naar €0,96. Deze stijging valt, samen met de andere ta-
riefwijzigingen, binnen de door de ACM vastgestelde tariefruimte. 
PostNL zet ook in 2021 het gematigde tariefbeleid van de afgelo-
pen jaren voort. 
 

Posttarieven 2021 

Met ingang van 1 januari 2021 verhoogt PostNL de tarieven voor het 
versturen van brieven in Nederland en van Nederland naar het buiten-
land. Bij frankeren met de frankeermachine verandert het tarief van      
€0,85 naar €0,90. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt 
€1,55, dat was €1,50. Het complete productaanbod van PostNL inclusief 
tarieven is vanaf half oktober te vinden op postnl.nl/tarieven2021. 

 
Resi Becker, directeur Mail Nederland: ‘PostNL wil de post betrouwbaar, 
bereikbaar en betaalbaar houden. Dat kunnen we garanderen door kos-
tenbesparingen. Veel mensen zien de relevantie van post, dat merkten 

we ook goed in de eerste maanden van de coronacrisis toen veel mensen 
elkaar een kaartje stuurden. Over de gehele linie blijft het postvolume 

echter wel dalen. Een gematigde stijging van de tarieven is noodzakelijk 
om de beste service te kunnen bieden aan onze klanten, een goede 
werkgever te zijn en een financieel gezond bedrijf te blijven.’ 
 
Decemberzegel 2020  
Het tarief voor de decemberzegel van PostNL voor 2020 is €0,86. De 
speciale decemberzegels zijn net als vorig jaar 5 cent goedkoper dan 

normale postzegels. Een vel van 20 decemberzegels kost €17,20. De 
zegels zijn vanaf 16 november te koop bij postkantoren, pakketpunten, 

postzegelverkooppunten of via postnl.nl en geldig tot en met 6 januari 
2021. 
 
Pakkettarieven 2021  
De tarieven voor het versturen van een pakket in Nederland blijven on-

gewijzigd, met uitzondering van aangetekende pakketten - die worden 
€0,25 duurder. Een gewoon pakket versturen kost €7,25 maar online 
voorbereiden levert een aantrekkelijk tariefverschil op van € 0,50. 
 
Alle tarieven  

Het complete productaanbod van PostNL inclusief tarieven is vanaf half 

oktober te vinden op PostNL website.  
 
 
 
 

Posttarieven 2021 bekend 
 

20 



 
 
 
 

 
In de afgelopen maanden zijn er de nodige nieuwe Nederlandse 
postzegels uitgebracht. Aangezien deze in de vorige Post-
merknieuwsedities niet geplaatst konden worden, nu alsnog een 
plaatsing (al is het als ‘mosterd na de maaltijd’). Dit om u toch op 
de hoogte te houden wat er zoal verschenen is. Red.  

 
Gouden postzegel Nederlands-Indië 1945-2020. 

 In de serie Einde van de Tweede Wereldoorlog verscheen op 18 augus-
tus de gouden postzegel Nederlands-Indië, 1945-2020. Met deze postze-
gel herdenkt PostNL dat in de toenmalige Nederlandse kolonie het Japan-
se leger op 15 augustus 1945 de wapens neerlegde. Daarmee kwam een 
einde aan meer dan 41 maanden van bezetting. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het betekende ook dat de oorlog in Nederlands-Indië voorbij was. De 
bezetting door Japan van de toenmalige Nederlandse kolonie begon toen 
de Nederlandse en geallieerde troepen zich op 8 maart 1942 overgaven. 

 
Het duurde tot 1988 voordat een officiële nationale herdenking van het 
einde van de oorlog in Nederlands-Indië plaatsvond. Sindsdien herden-
ken we jaarlijks op 15 augustus bij het Indisch monument in Den Haag 

alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De offi-
ciële naam van deze plechtigheid is de Nationale Indiëherdenking. Het is 
een van de 3 nationale herdenkingen van ons land, naast de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei en de Nationale Holocaustherdenking op de 
laatste zondag in januari. 
De postzegel over Nederlands-Indië is de laatste uit de serie Einde van 

de Tweede Wereldoorlog. Eerder dit jaar verschenen al gouden postze-
gels over de operatie Market Garden (23 januari), Anne Frank (20 maart) 
en de bevrijding van Nederland (mei). Elke postzegel uit de serie Einde 
van de Tweede Wereldoorlog is gemaakt van 24-karaats goud. 
  
 

Postzegelnieuwtjes 
 

Op de verschenen gouden postzegel staat een foto 
van een militair die de Nederlandse vlag hijst op 

het strand van het eiland Timor, omringd door 
juichende omstanders. De foto is gemaakt in sep-

tember 1945. Op de gouden postzegel staat links 
NEDERLANDS-INDIË en rechts de jaartallen 1945 
en 2020. 
Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk 

der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. Op deze dag maakte keizer Hirohito 
van Japan officieel bekend dat zijn land zich had 
overgegeven aan de geallieerden. 
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De serie ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’ is, zolang de voorraad 

strekt, uitsluitend verkrijgbaar via de webshop en bij de klantenservice 
van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. Op de postzegel 
staat waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met 
een bestemming binnen Nederland. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
Fietspostzegels met Droste effect. 

De fiets is in ons land het nationale vervoermiddel. Al ruim 200 jaar doet 
het ‘stalen ros’ dienst om ons fietsers overal naartoe te brengen. Met 6 
nieuwe postzegels brengt PostNL een eresaluut aan de tweewieler, in het 
bijzonder aan de onderdelen ervan. Op 17 augustus j.l. verschenen deze 

zegels. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Het intensieve fietsgebruik beïnvloedt ook hoe de openbare ruimte is 

ingericht, met aparte fietsverkeerslichten, openbare stallingen en zo’n 
37.000 kilometer aan fietspaden. Vanuit de hele wereld komen lokale 
bestuurders kijken naar onze fietsinfrastructuur, zeker nu de fiets steeds 
meer wordt gezien als een snel en gezond alternatief voor auto’s en 
openbaar vervoer. 

  

Elk fragment is op ware grootte gefotografeerd en deze zijn geplaatst in 
een echte postzegel van 36 x 25 millimeter. Op die wijze komt een frag-
ment van een fiets op een fietspostzegel terecht. Ook het hele postze-
gelvel heeft dankzij de tanding rondom weer het uiterlijk van een post-
zegel. 
  
Het postzegelvel ‘Fietspostzegels’ telt 6 verschillende postzegels met 

waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram 
met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 17 
augustus verkrijgbaar bij Bruna-winkels en via de website. De postzegels 

zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op 
telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
 

 

 

Op de verschenen Fietspostzegels zijn frag-

menten van fietsonderdelen op ware grootte 
weergegeven. Het gaat om een reflector, een 
fietsframe, een handvat, een fietsbel, een 
buitenband en een binnenband. Alle foto’s zijn 
onder een hoek van 6 graden op de postze-
gels geplaatst, binnen een kader dat dezelfde 
tanding heeft als van klassieke postzegels. 

Dat Nederland een fietsland is, blijkt wel uit 
de cijfers. Ons land telt 22,8 miljoen fietsen, 

waarvan 2,1 miljoen elektrisch. Met al die 
fietsen leggen we jaarlijks zo’n 17,4 miljard 
kilometer af. Zelfs onze snelheid is bekend, 
namelijk gemiddeld 15,6 kilometer per uur.  
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Kleurrijke postzegels vol optische illusies. 

PostNL bracht op 14 september veelkleurige postzegels uit met caleido-
scopische patronen. In het vrolijke en speelse postzegelvel vol optische 
illusies heeft grafisch ontwerper Hansje van Halem, winnaar van de 
Dutch Design Award for Communication in 2018, alle kleuren uit de kleu-
rendoos toegepast.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
. 
Sinds de uitvinding door Brewster heeft de caleidoscoop allerlei functies 

vervuld: als speelgoed voor kinderen, als vermaak voor volwassenen en 
als inspiratiebron voor kunstenaars, juweliers en architecten. 
 
Het postzegelvel ‘Caleidoscoop’ telt 6 verschillende postzegels met de 
waarde aanduiding internationaal 1, bedoeld voor post tot en met 20 

gram met een bestemming internationaal. De postzegels zijn vanaf 14 

september 2020 verkrijgbaar bij Bruna-winkels en via de website. De 
postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van 
Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn 
is onbepaald. 
 
Bos- en heidevogels in de hoofdrol op nieuwe postzegels. 
Den Haag, 14 september 2020. Op het nieuwste postzegelvel uit de serie 

‘Beleef de natuur’ spelen bos- en heidevogels de hoofdrol. De tien afge-
beelde vogels op de postzegels zijn de raaf, zwarte mees, keep, grote 
bonte specht, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, klapekster, 

korhoen, draaihals en matkop. 
 
Eerder dit jaar bracht PostNL al postzegels uit over roofvogels en uilen (2 
januari), boerenlandvogels (24 februari) en kustvogels (15 juni).  

 

De uitgifte van het postzegelvel ‘Calei-
doscoop’ past in een nieuwe serie waar-
bij PostNL aan winnaars van prestigieu-
ze ontwerpwedstrijden een vrije op-
dracht geeft om postzegels te ontwer-

pen. Ze mogen zich hierbij laten leiden 
door hun eigen interesses, door wat hen 
boeit en raakt. Als eerste verscheen in 
deze serie in 2019 het postzegelvel 
‘Gewoontjes’. Deze postzegels over 
knikkers werden ontworpen door Michiel 
Schuurman, winnaar van de Dutch De-

sign Award for Communication in 2017. 
De optische illusies van weerspiegeld 
licht zijn al in de oudheid beschreven. 

De caleidoscoop zoals wij die nu ken-
nen, werd begin 19e eeuw uitgevonden 
door de Schotse natuurkundige David 
Brewster.  
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Het postzegelvel over bos- en heidevogels is de laatste van dit jaar uit 

deze serie. In de losse verkoop kost elk postzegelvel ‘Beleef de natuur’ 
€9,10. De prijs voor de volledige serie 2020 is €36,40, inclusief bewaar-
map. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Op de postzegels komen vogelsoorten voor die het bijzonder moeilijk 
hebben. De meeste staan op de Rode Lijst van broedvogels in Nederland 

of op de Rode Lijst van doortrekkers/overwinteraars in Nederland. Resi 
Becker, directeur Mail NL van PostNL, vertelt dat het inderdaad niet goed 

gaat met de vogels in ons land. “Zo staan op de Rode Lijst van broedvo-
gels 87 vogelsoorten. Dat is 44 procent van alle soorten die in ons land 
broeden. 10 soorten zijn ernstig bedreigd, zoals de velduil en de woud-
aap. Mooi om dus met de uitgifte van deze postzegel daar aandacht voor 
te vragen.” 

Met name de heidevogels hebben het in ons land moeilijk door de ach-
teruitgang van de kwaliteit van heidegebieden en de sterke afname van 
het aantal insecten. Veel vogelsoorten zijn daardoor in de gevarenzone 
gekomen. Het korhoen staat bijvoorbeeld op de rand van verdwijnen. De 
tapuit is nauwelijks meer op heidevelden te vinden, maar nog wel in 

duingebieden. De klapekster komt alleen nog als wintergast voor in ons 

land. 
 
Het postzegelvel ‘Beleef de natuur - bos- & heidevogels’ telt 10 verschil-
lende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor 
post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De 
postzegels zijn vanaf 14 september 2020 verkrijgbaar bij alle verkoop-
punten van PostNL, Bruna-winkels en via de website. De postzegels zijn 

ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op 
telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 

Nijntje viert feest op de kinderpostzegels. 
Op de nieuwe kinderpostzegels viert Nijntje feest omdat ze 65 jaar is 
geworden. Vanwege deze bijzondere verjaardag geeft PostNL dit jaar ook 
allerlei andere postzegels uit met afbeeldingen van Nijntje. 

 

 

De kleuren op de foto’s spe-
len een belangrijke rol om de 
postzegels met elkaar te 

verbinden door de achter-
gronden in elkaar te laten 
overlopen. Het is vooral een 
kwestie van selecteren en 

rangschikken geweest, want 
de ontwerper wilde uit res-
pect voor fotograaf en natuur 

de oorspronkelijke kleuren 
niet manipuleren.  
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Met de geldende coronamaatregelen zijn daarom diverse manieren ont-
wikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan. Met een 
speciale verkoopbox en bestelformulieren door de brievenbus wordt het 
ook mogelijk om aan de deur de nodige afstand te houden. Zo kunnen 
kinderen persoonlijke videoboodschappen versturen om kinderpostzegels 
aan te bieden. 
 

Stichting Kinderpostzegels en PostNL geven sinds 1924 kinderpostzegels 
uit om geld in te zamelen voor projecten die gericht zijn op het welzijn 

van kwetsbare kinderen. Dit gebeurt door een bijslag van inmiddels 
€0,45 per postzegel. De opbrengst van alle bijslagen gaat naar de pro-
jecten van de onafhankelijke Stichting Kinderpostzegels Nederland. De 
stichting zet zich in om kwetsbare kinderen een betere toekomst te bie-
den. 

Naast de kinderpostzegels komen er dit jaar meer postzegels uit die aan 
Nijntje 65 jaar zijn gewijd. Zo verscheen op 21 juni een gouden postze-
gel van Nijntje en op 8 september een zilveren postzegel.  
 
De kinderpostzegels zijn vanaf 5 oktober, zolang de voorraad strekt, ook 

verkrijgbaar bij Bruna, via onze website en op de website van de Stich-

ting Kinderpostzegels Nederland.  
Alle andere Nijntje postzegels zijn ook via die de website verkrijgbaar. Of 
telefonisch te  bestellen bij de klantenservice van Collect Club op tele-
foonnummer 088 868 99 00.  
 
Cijferzegels 1876 in nieuw jasje in 2020. 
PostNL bracht op 16 oktober de postzegel voor de Dag van de Postzegel 

uit. De Dag van de Postzegel zou onderdeel zijn van de POSTEX 2020, 
maar helaas kan deze beurs niet door gaan vanwege de coronacrisis. 
De Dag van de Postzegel is een vast onderdeel van de jaarlijkse POSTEX 

in Omnisport in Apeldoorn. POSTEX is een internationaal postzegeleve-
nement met ruilbeurzen, tentoonstellingen en andere bijzondere bijeen-
komsten. Hoewel door de coronacrisis POSTEX 2020 niet doorgaat, geeft 
PostNL toch het postzegelvel Dag van de Postzegel 2020 uit. 

 

 

Vanaf 23 tot en met 30 
september verkopen 
ruim 40.000 leerlingen 

uit groep 7 en 8 dit jaar 
de kinderpostzegels. 
Uiteraard gaan de kin-
deren veilig op pad, 
met de uitdagingen 
rond corona staat vei-
ligheid natuurlijk voor-

op. 
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Voor het ontwerp van de Dag van de Postzegel 2020 heeft Sandra Smul-
ders uit Gouda de grafische elementen uit de Cijferpostzegels 1876 op-
nieuw vormgegeven en gerangschikt. Zo is het waardecijfer 1 uit het ene 

ontwerp 180 graden geroteerd ten opzichte van het waardecijfer 1 uit 
het andere ontwerp. Op soortgelijke wijze zijn andere elementen uit de 

cijferpostzegels weergegeven, zowel in positie als in kleurgebruik. 
 
PostNL brengt ook een postzegelmapje en een prestigeboekje uit over de 
Dag van de Postzegel 2020 en de Cijferzegels 1876. Het prestigeboekje 
is het 12e uit de serie over de geschiedenis van de postzegel in Neder-

land. Alle gegevens in deze 12 boekjes zijn ontleend aan het Handboek 
Postwaarden Nederland. 
 
Het postzegelvel Dag van de Postzegel 2020 telt 10 postzegels in 2 ver-
schillende ontwerpen met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld 

voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. 

De postzegels zijn vanaf 16 oktober verkrijgbaar bij het postkantoor in 
de Bruna-winkels en via PostNL website. De postzegels zijn ook telefo-
nisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoon-
nummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
 
 

 
 
 

Sinds de coronacrisis is 64% van de Nederlanders zijn postbe-
zorger meer gaan waarderen, omdat ze geloven dat fysieke post 
juist in deze tijd extra belangrijk is. Nederlanders geven hun 
postbezorger gemiddeld een 8. Dit blijkt uit een onderzoek van 

 

De Frankeerzegels Cijfer-
type 1876, ook wel de 
Cijferzegels 1876 ge-
noemd, kregen lage 
frankeerwaarden om het 
versturen van kranten en 

ander drukwerk per post 
te stimuleren. Op basis 
van een ontwerp met 
een groot waardecijfer 
maakte Joh. Enschedé & 

Zonen uit Haarlem 144 
jaar geleden een unifor-

me serie met waarden 
van ½, 1, 1½, 2 en 2½ 
cent. 
 

Waardering postbezorger 
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PostNL onder ruim 1000 Nederlanders naar aanleiding van We-

reld Postdag. 
  
Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlanders tussen 18 en 55 
jaar hun postbezorger meer waardeert sinds de coronacrisis. In de leef-
tijdscategorie 56 jaar en ouder is dat maar liefst 76%. Respondenten 
gaven aan het in deze tijd extra prettig te vinden om fysieke post te 

ontvangen, omdat er aan hen wordt gedacht in deze bijzondere periode. 
Vooral de inwoners van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Lim-
burg appreciëren hun bezorger sinds de coronacrisis extra.   
 

Niet sexy, wel betrouwbaar en vriendelijk  
De belangrijkste eigenschap van een bezorger is betrouwbaarheid, vol-

gens 78% van de ondervraagden. In Groningen, Friesland en Dren-
the vindt men (73%van de inwoners) vriendelijkheid minstens zo  be-
langrijk als eigenschap van hun postbezorger. Sexy of gespierd of grap-
pig hoeven postbezorgers niet te zijn, volgens de Nederlanders.  
  
Onderzoek  
Dit onderzoek naar aanleiding van Wereld Postdag is een initiatief van 

PostNL en uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Direct 
Research onder 1.010 respondenten in de leeftijd vanaf 18 jaar. De res-

pondenten zijn een representatieve afspiegeling van de Nederlandse 
samenleving. Er werken zo’n 20.000 postbezorgers bij PostNL, die ge-
middeld 6,8 miljoen poststukken per dag bezorgen.  
Wereld Postdag wordt sinds 1969 ieder jaar gevierd op 9 oktober. De 
dag is in het leven geroepen door de World Postal Union om het sociaal 

en economisch belang van post onder de aandacht te brengen.  
 
 
 
 

 

 
 
ESTERO. 
Is Italiaans voor buitenland. Opdruk op 17 Italiaanse zegels uit Mi 16-49, 
Yv 12-39 die door Italië voor zijn postkantoren in het buitenland werden 
uitgegeven en met de overeenkomende stempels door speciaal-
verzamelaars worden gezocht. De gebruikelijke exemplaren van de 

ESTERO-zegels hebben meestal een z.g. welwillendheidsafstempeling die 
door de post met de nummerstempels 3364 en 3862 werd afgedrukt 
nadat de zegels niet meer geldig waren. De ESTERO-zegels met deze 2 

stempels zijn dan ook goedkoop in de handel verkrijgbaar. 
Vanaf 1900 verschenen voor de nog bestaande of pas opgerichte 
Italiaanse postkantoren in het buitenland telkens zegels met opdruk. 
  
 

Postzegel ABC 
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E.T.A. 

Afkorting voor Empreza de Transportes Aereos (heeft dus niets met de 
separistische Baskische afscheidingsbeweging te maken). Het was een 
kleine Italiaans-Braziliaanse luchtvaartmaatschappij die van het midden 
tot het einde van 1929 van Rio de Janeiro naar Campos en Sao Paulo 
vloog en ook luchtpost vervoerde, waarvoor enkele toeslagzegels werden 
uitgegeven. Zijn in Michel en Yvert onder Brazilië gecatelogiseerd. De 

E.T.A. wed op het einde van 1929 door een Amerikaanse maatschappij 
opgekocht. 
 
Etablissements Français dans l’Inde. 

Ook afgekort Etablists. Landsnaam op de zegels van Frans-Indië vanaf 
1914. 

 
Etablissements de l’Océanie. 
Landsnaam op de zegels van Frans-Oceanië tot 1930. Daarna afgekort 
Ets. Français de l’Océanie of enkel Océanie. 

 
Etappengebiet Wesd.  
In de Eerste Wereldoorlog het door Duitsland bezette gebied in het 
westen. Dat gebied omvatte postaal het zogenaamde Generaal-
Gouvernement België, het operatiegebied en later ook delen van Noord-

Frankrijk. Deze post diende in de eerste plaats voor de opgeroepen 

arbeiders. Tot december 1916 werden de zegels in België gebruikt. 
Van 1916-1918 verschenen er voor het etappengebied 12 zegels die 
enkel aan de waardeopdruk Cent. of F. herkenbaar zijn. Een nadere 
aanduiding is er niet. 
Bij deze opdrukken komen talrijke afwijkingen voor, zodat de opbouw 
van een gespecialiseerde verzameling mogelijk is. 
Voor bepaalde groepen van de opgeroepen arbeiders werden bijzondere 

briefkaarten uitgegeven. Op echt gelopen stuk zijn voornamelijk de 
zegels met lage frankeerwaarde zeldzaam. Ook de verschillende 

censuurstempels zijn interessant. In feite hoort de Valenciennes-zegel 
(Frankrijk Mi 127, Yv 1) bij een verzameling van het etappegebied West, 
want deze zegel verscheen met toestemming van het Duitse militair 
bestuur en werd gebruikt in Valenciennes, Cambrai, Quesnay en 
Solesnes, totdat de zegels voor het etappengebied in omloop kwamen. 

 
E.U. 
Opdruk op zegels (ook zonder punten) voor de SCADTA voor de V.S. E.U. 
is in dit geval de afkorting van Estados Unidos = Verenigde Staten en 
heeft dus niets met de huidige E.U. (Europese Unie) te maken. 
 

Wordt vervolgd. 
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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!




