
 

Postzegelen 

op de 

ledenbijeenkomst 

van 11 februari 

a.s.! 

 

. 

 

 

  

POSTMERKNIEUWS 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
Deze maand: 

Algemene ledenvergadering 
en 

Lezing ‘Filatelie en wiskunde’ 

 

 

 



  

 

 

 

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 9 september 2021 
 
in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang  

activiteiten om 20.00 uur. Zaal om 19.00 uur open.   
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Verenigingsnieuws 
 Algemene ledenvergadering 
 Lezing ‘Filatelie en wiskunde’ door Frits Beukers 
 Veiling 

 
En ook:  

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad september 2021 
 

 

53e jaargang no. 7 
 

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 gaan beginnen”. Dat was heel lang de openingszin van het late 
avond programma van Jeroen Pauw’ s op de T.V.  En jawel, na een aar-

zelende start vlak voor de zomervakantie lijkt het er nu toch van te ko-
men. Het H. F. Wittecentrum wordt weer opengesteld voor “gebruikers”, 
hoewel er wellicht nog steeds enkele beperkende bepalingen van kracht 
kunnen zijn.  

Wat hebben wij er lang op moeten wachten (ook al zorgden de schrifte-
lijke veilingen ervoor dat de filatelie niet helemaal uit het zicht ver-

dween). Wij zijn blij dat het weer kan en wij hopen natuurlijk dat de 
oplopende vaccinatiegraad het zal gaan winnen van de corona. Niets is 
echter zeker. In ieder geval is het nog te vroeg om te juichen dat alles 
voorbij is, zelfs met een juichcape van de Jumbo om. 
  
De agenda van de septemberbijeenkomst ziet er wat anders uit dan ge-
bruikelijk. Geen wonder, wij moeten immers nog wat “achterstallig on-

derhoud” repareren. Zo kon de ALV (de Algemene Leden Vergadering), 
die normaliter plaatsvindt in de maand april, geen doorgang vinden om-

dat het HF Witte Centrum  tijdens de “lockdown” gesloten was. 
Daarom beginnen wij  de septemberbijeenkomst met de elementen van 
de ALV, w.o. de financiële verslaglegging over het jaar 2020 -inclusief de 
controle van de kascontrolecommissie, de begroting voor 2021 en het 
jaarverslag 2020. In 2021 treden twee bestuursleden reglementair af de 

heren Piet Bloemerts en Guus van Wijk, hoewel zij zich herkiesbaar heb-
ben gesteld. Dat betekent niet dat deze beide aftredende bestuursleden 
automatisch herbenoemd worden. De aanwezige moeten daarvoor im-
mers hun fiat afgeven. En daarbij komt natuurlijk, dat elk postmerklid 
zich beschikbaar kan stellen voor het Postmerkbestuur. Gegadigden voor 

een bestuursfunctie dienen zich uiterlijk op 1 september schriftelijk aan 

te melden bij de secretaris van Het Postmerk voor een functie in het 
bestuur (zie het e-mailadres van de secretaris achterin deze PMN). Wan-
neer zich voor de beide aftredende bestuurders meerdere kandidaten 
melden, wordt er, conform het huishoudelijk reglement, een bestuurs-
verkiezing georganiseerd, waarbij de aanwezigen hun stem uitbrengen 
op de beschikbare kandidaten. Vervolgens besluit het Postmerkbestuur, 
na de verkiezing, wat de bestuursfuncties van de gekozenen zullen wor-

den.  
 
Het overige gedeelte van het septemberprogramma volgt de gebaande 

paden, met een lezing en een veiling. In oktober is er een €1,00 veiling, 
in november een Grote Postmerk veiling en in december wordt uiteraard 
een feestelijke Kerstbijeenkomst georganiseerd.   

Otto Verkoren. 

 

Van het bestuur 
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Verslag van donderdag 10 juni 2021. 
Na de perikelen van het coronavirus was dit de eerste fysieke bijeen-
komst van 2021. Er waren toch nog 36 leden naar deze bijeenkomst 

gekomen.  
De voorzitter opent om 19.30 uur de bijeenkomst heet iedereen welkom 
en zegt dat deze bijeenkomst geen pauze zal worden ingelast en dat we 
voor 22.00 uur het pand verlaten moeten hebben. 

Samen met Akke Dijkema zijn er (blind) 3 lidnummers gekozen voor de 
snelle betalers. De keuze valt gunstig uit voor de leden F. Kraaikamp uit 

Utrecht, E. R. Osieck uit Driebergen en B. Kuus uit Maartensdijk. Zij ont-
vangen hun prijs thuis. 
 
Voor de ledenwerfactie van 2020 werden de Heren J. Mulder en H. Teir-
linck beloond met een leuk prijsje. 
De bijeenkomst werd voortgezet met een spelletje kienen, waar de eer-
ste 3 prijzen werden gewonnen door Peter Schippers, Alex Breedijk en 

Akke Dijkema. 
Vervolgens begon de veilingmeester direct met de veiling van 120 ka-

vels. Dat liep gesmeerd en na afloop bleven er nog maar 34 kavels over. 
Ruim 70% verkocht dus. 
Nadat de laatste kavels waren verkocht werd de bijeenkomst beëindigd 
en werden de kavels afgerekend en afgehaald. Al om 21.15 was de zaal 
leeg en ging eenieder naar huis voor de start van een mooie zomer. 

Wij hopen u in september weer te ontmoeten. 
Jan Rentinck. 

 
 
 

 

 
 

Jaarverslag van Het Postmerk over het jaar 2020. 
Het ledental was op de 1e januari 2020 151 en er kwamen het afgelopen 
jaar 9 nieuwe bij. Een tiental leden verlieten de vereniging waarvan er 2 
overleden. Op 31 december had de vereniging 150 leden.  
Het 52e verenigingsjaar gaat vooral de geschiedenis in als het corona 

jaar!! Dat betekende een jaar waarin slechts 6 van de 10 bijeenkomsten 
doorgang konden vinden en ook het vrijwilligersetentje in december ging 
niet door.  

In de 9 veilingen, waarvan 3 schriftelijk, werden in totaal 1323 kavels 
aangeboden. Daarvan zijn er 947 verkocht wat neerkomt op ruim 71%. 
Een behoorlijk gedeelte van wat overbleef werd daarna in de Heuvelrug-
veilingen verkocht, waar al jaren de restanten worden aangeboden. 

 

Verslag van de vorige bijeenkomst 
 

Jaarverslag 2020 
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Bij het begin van 2020 waren er 8 nalatenschappen in behandeling. 

Daarvan werden er in het jaar 5 afgerond en kwamen er 12 bij!!! Er zijn  
op 31 december nog 15 nalatenschappen in behandeling. 
 
De maatregelen rond het coronavirus had in eerste instantie een negatief 
effect op ons rondzendverkeer (RZV). Binnen 3 van de 4 verenigingen 
waar wij mee samenwerken werd het RZV in maart stilgelegd. Bij ons 

werd het doorgaan overgelaten aan de deelnemers en sectiehoofden. Dit 
resulteerde erin dat 3 secties in april of mei al stopten. Ondanks deze 
verminderde roulatie van rondzendmateriaal bleek eind 2020 dat de om-
zet met rond €12.000 nagenoeg gelijk was aan het jaar daarvoor. Waar-

schijnlijk hadden de deelnemers door decembermaatregelen meer tijd 
om aan hun postzegelhobby te besteden en werd er in de 2de helft van 

2020 ruimer ingekocht.  
 
Voornoemde samenwerking met andere verenigingen is ook gunstig voor 
onze inzenders, wat de motivatie om bij ons in te zenden verhoogd. Zo-
doende hadden we in 2020 geen tekort aan nieuwe boekjes. Maar ook in 
2021 blijven nieuwe boekjes welkom! 
 

Mede dankzij de inzet van de 6 leden van de rondzendcommissie aange-
vuld met 8 sectie hoofden wordt ons RVZ met ruim 100 dozen in goede 

banen geleid en vindt continue een adequate controle van de verkoop 
plaats. 
 
Tot slot dankt het bestuur allen die hebben bijgedragen aan het geslaag-
de verenigingsjaar voor hun inzet en hoopt zij voor het komende jaar 

weer op u te mogen rekenen . 
De secretaris. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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! 
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Donderdag 14 oktober 2021. 
Donderdag 11 november 2021. 

Donderdag 9 december 2021. 
 
 
 

 
 

Als de voortekenen ons niet bedriegen hebben we deze maand weer een 
fysieke veiling. Omdat er ook een ALV is en een lezing beperken we ons 
tot 120 kavels. 
Van een aantal kavels is een plaatje opgenomen in dit PMN. Voor vragen 
over de kavels weet u ons te vinden!! 
In de maand oktober is een €1,00 veiling voorzien, waarin het merendeel 
van de kavels een inzet van €1,00 heeft. In november een Grote Veiling, 

daarvoor kunt u nog kavels inleveren. Wel wat zeldzamere en/of 
duurdere albums en zegels graag!! En dat moet dan ook nog voor de 15e 

september, zodat we alle tijd hebben om de kavellijst voor te bereiden. 
Eventuele schriftelijke biedingen voor deze septemberveiling dienen voor 
donderdag 9 september 2021 12.00 uur binnen te zijn. 
 
Hans Vermeulen, Guus van Wijk, 030-2204138, veilingmeesters. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Veiling 9 september 2021: 
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 253 Nederland, 2e emissie 15 cent oranje, 
(6) 

0 120,00 15,00 

2 6 Nederland, Willem III 1867, 20 cent 
groen, (10) 

0 35,00 6,00 

3 6 Willem III 1888, 22,5 cent blauw-
groen, plakkerrest, ( 25) 

* 200,00 25,00 

  

 
    

 

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 9 september 2021 
 

Komende bijeenkomsten 
 

Van de veilingmeesters 
 

7 



4 253 Wilhelmina hangend haar, gr formaat, 
50 ct. en een Gulden, (45 - 46) 

0 50,00 6,00 

5 253 Jubileum 1913, 100 jaar onafhanke-
lijk, 2,5 Gulden donkerviolet, (99) 

0 55,00 10,00 

6 235 Ned. Opruimingsuitgifte 1923, (132 - 
33) 

* 86,50 8,00 

7 253 ANVV zegels 1932, (244 - 47) 0 65,00 10,00 

8 6 Wilhelmina gr formaat 1946  
10 Gulden, (349) 

0 40,00 6,00 

9 10 NL Legioenblok V403 ** 110,00 20,00 

10 6 Wilhelmina Harz 1947, (474 - 89) ^^ 168,00 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kavel 4                                                                  

Kavel 1                               Kavel 2                                   Kavel 3 

Kavel 6 

Kavel 5 
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11 253 Kind 1925, tweezijdige roltanding, 
(R71 - 73) 

0 150,00 25,00 

12 6 2-zijdige hoekroltanding Kind 1931,  
(R90 - 93) 

* 60,00 10,00 

13 6 portzegels 1906, opdrukken,  
(P 27 - 28) 

0 195,00 30,00 

14 220 DDR, Wintersport Oberhof 1951,  
(Mi 280 - 81) 

0 32,00 3,00 

15 7 Reich, Adelaar met borstschild 1872, 
2,5 Gr.bruinoranje, Mi 21 

0 100,00 10,00 

16 15 Duitse bezetting 1940 Lotharingen,  
Mi 1 - 16 

** 45,00 3,00 

17 15 Duitse bezetting 1940 Elzas, Mi 1 - 16, 
80 pf plakkerrest 

**/* 38,50 3,00 

18 15 Sow. Zone, diversen Leipzig, Sachsen **/*  2,00 

19 15 Sow. Zone, diversen Thüringen 0  3,00 

20 47 Bayern (56 BYL) 0 50,00 4,00 

21 18 Frankrijk Yvert 321 0 150,00 15,00 

22 47 Zwitserland (27) 0 160,00 10,00 

23 47 Zwitserland (256-258) ** 30,00 3,00 

24 47 Zwitserland (W25) ** 20,00 2,00 

25 74 Ierland postzegelboekje 6x 5 d 2/6 **  5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 74 Jersey Duitse bezetting 3/8 ** 60,00 6,00 

27 74 Malta port 28a, 29, 31a, 34a ** 90,00 10,00 

28 47 Vaticaan (17-20) 0 65,00 5,00 

29 74 Insteekkaart Japan blok van vier 
423/426 

** 100,00 7,50 

30 74 Insteekkaart Japan combinatiezegels 
546/47, 606/07, 634/35 

** 62,00 5,00 

31 18 België insteekblad voorafstempelin-
gen, zonder gom 

  2,00 

32 18 Frankrijk oud klassiek 0  5,00 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                   Kavel 20                      

Kavel 15 Kavel 21 
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33 235 FDC Rode kruis 1953, beschreven E 14  90,00 8,00 

34 235 FDC Kind 1953, beschreven, E 15  120,00 10,00 

35 235 FDC Kind 1954, beschreven E 19  65,00 5,00 

36 235 FDC Statuut 1954, beschreven E 20  30,00 2,00 

37 235 FDC  bevrijding 1955, beschreven  
E 22 

 25,00 2,00 

38 74 Gelopen RZ boekje Nederland rest-
waarde ca € 57,00 

*  5,00 

39 74 Gelopen RZ boekje Ierland restwaarde 
ca € 72,00 

0  8,00 

40 74 Gelopen RZ boekje Indonesië , Porten 
restwaarde ca € 57,00 

**  6,00 

41 74 Gelopen RZ boekje  Hongarije rest-
waarde ca € 82,00 

**  8,00 

42 74 Gelopen RZ boekje Frankrijk rest-
waarde € 48,00 

0  5,00 

43 74 Gelopen RZ boekje Roemenië, 
Tsjecho-Slowakije restwaarde ca  
€ 90,00 

**  10,00 

44 44 Doos zakjes NL hangend haar, bont-
kraag, cijfers. Voor de stempels, 
plaatfoutzoekers 

  5,00 

45 44 Pak enveloppen Groot Brittannië, veel 
seriefrankeringen 1,5 kg 

  5,00 

46 44 Blik divers, wb Nederland met hoge 
waarden 

  3,00 

47 11 Insteekalbum Frankrijk 8 zwarte  
bladen 

0 1100,00 20,00 

48 56 Insteekalbum 8 witte bladen Suriname 
en Antillen 

  3,00 

49 45 Ringband met Flora, Fauna, Treinen, 

Auto's 

0  5,00 

50 56 Insteekalbum 8 witte bladen vrnl. Oud 
Europese zegels 

0  5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kavel 29 

Kavel 33 

Kavel 34 
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51 56 Insteekalbum 16 zwarte bladen Divers 
Afrika en Australië 

0  2,00 

52 86 Davo Crystal album Nederland 1980 -
1990 

**  8,00 

53 33 Insteekalbum 8 zwarte bladen  
Republiek Suriname 

**/0  2,00 

54 44 Insteekalbum Oud Europa 16 witte 
bladen 

  5,00 

55 44 Nieuw insteekalbum in folie, Davo 
wapen Duitsland 32 witte bladen 

  5,00 

56 11 Insteekalbum, West Duitsland 30 witte 
bladen 

0  10,00 

57 11 23 Rings album Ned. Antillen, Aruba,  
9 witte bladen 

**  5,00 

58 11 Insteekalbum Berlijn, Duitse Rijk, oud 
Duitsland, 16 witte bladen 

**/*/0  10,00 

59 45 Erka album Nederland 1852-1995; 
vanaf 1937 goed gevuld, ook blokken 

0  25,00 

60 45 DDR Flora en Fauna op Ringband 10 
zwarte insteekbladen, 1960-1990 

0  3,00 

Nalatenschappen. 
61 230 Willem III 1867, 25 cent donkerviolet, 

(!!) 
0 125,00 15,00 

62 230 8 Hoogste waarden van kinderzegels 
1928 - 36 

0 122,00 10,00 

63 230 Wilhelmina 1947, van Krimpen,  
4 waarden, 483 - 86 

** 80,00 10,00 

64 230 10 complete series 1936 - 1960,  
o.a. Kind, Zomer 

0 117,00 10,00 

65 230 Luxemburg, 4 jaar Kolen en Staal 
1956, (Mi 552 - 54) plakkerrest 

* 70,00 5,00 

66 230 Zwitserland, Europa Cept 1959, op-
druk PTT conf Montreux (Mi 681 - 82) 

** 40,00 4,00 

67 230 Portugal, 3 jaar NATO (OTAN) 1952, 
(Mi 778 - 79) 

0 25,00 2,00 

68 230 Cyprus, Europa Cept 1964, (Mi 240 - 
42) 

** 35,00 3,00 

69 229 USA, 6 hoge waarden van kleine fran-
keerzegels 

**  3,00 

70 229 USA, 9 lijnparen horizontaal (411-422) ** 120,00 10,00 

71 229 Roemenië, 4 velletjes INTEREUROPA, 
1971 - 74 

** 56,00 4,00 

72 229 Tsjecho-Slowakije 19977, Europese 
samenwerking, 3 ongetande velletjes 
(2407 - 09) 

** 6,00 1,00 

73 229 S. Marino, FDC Europa 1961 en vel 
dorp Europa 1993 ( Mi 700 en bl 17) 

 34,00 4,00 

74 229 Portugal, Azoren en Madeira, 3x3 
Europa blokken 1984-85-86 

** 104,00 6,00 

75 229 Portugal (iets Azoren, Madeira), 13 
velletjes 

**  6,00 

76 256 0 Zegel Nederland 1998 ** 5,00 1,00 
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77 220 2 "Eilboten" brieven DDR 1955 - 56, 
met frankering uit postzegelboekjes 

  7,00 

78 235 Eeuwfeest postzegels 1952, beide 
series op spec enveloppe met FDC 
stempel 

  5,00 

79 235 FDC E 33, Kind 1957 onbeschreven  170,00 15,00 

80 235 FDC E 38, Zomer 1959 onbeschreven  110,00 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 220 Klein insteekboekje met klassiek  

Engeland 
  3,00 

82 229 27 Poststukken met Grootrond-
stempels 

  25,00 

83 229 20 Poststukken NOG   10,00 

84 229 Zwitserland, veldelen frankeerserie 
1968, met keerdrukken 

**  5,00 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

Kavel 61 

Kavel 66 

Kavel 79 

Kavel 80 
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85 250 3 Insteekkaarten met 30 blokken, 
velletjes Guernsey 

**  8,00 

86 256 Davo bladen Zwitserland, iets port, 
Luchtpost, VN, blokjes 

0  3,00 

87 250 Werkende UV lamp in doos   5,00 

88 256 Doosje met 6 gelopen RZ boekjes  
(o.a. Scandinavië, Nederland) en 4 
lege RZ boekjes 

0  5,00 

89 256 DOM-doos met zakjes zegels Neder-
land 

0  3,00 

90 256 Doos Hawid stroken, transparant en 
zwart 

  10,00 

91 251 Dik insteekboek (zwart 32) met zegels 
uit Arabië 

0  7,00 

92 251 Insteekalbum (16 zwart) met zegels 
Italië 

0  4,00 

93 230 Insteekalbum (16 wit) met Europa 

Cept en wat UK, Canada 
**/0  30,00 

94 251 Dik Leuchtturm insteekboek (zwart 
32) met ca 200 zegels o.a. Afghanis-
tan, Iran, Irak 

  7,00 

95 256 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Duitsland, Reich, Brd etc 

0  2,00 

96 256 Map met zwarte insteekbladen zegels 
USA 

0  2,00 

97 256 Insteekalbum (8 wit) met zegels  
diverse landen 

0  2,00 

98 256 Insteekalbum (wit16) vol met zegels 
Nederland, veelal modern 

**/0  5,00 

99 235 Album met ca 135 FDC's Nederland, 
1952 - 74, veelal beschreven 

 800,00 25,00 

100 229 47 Poststukken met Lange balk stem-
pels in Davo album 

  20,00 

101 229 47 Poststukken met Korte balk stem-
pels in Davo album 

  25,00 

102 229 34 Poststukken NOG in Davo album   15,00 

103 251 Insteekalbum Davo Nero F, (16 
zwart),  met zegels Vaticaan en  
S. Marino 

0  5,00 

104 251 Dik Leuchtturm insteekboek (zwart 
32) met zegels N- en West Afrika 

0  10,00 

105 256 Duitsl. Brd en Berlijn 1946 - 91 in 
Davo standaard 

0  1,00 

106 256 Reich en wat Saar in Davo standaard, 
aardig gevuld 

*/0  15,00 

107 229 Doos met 16 insteekboekjes, waarvan 
ca de helft gevuld 

  5,00 

108 229 3x Hawid insteekboekjes met zegels 
van buiten Europa 

0  5,00 

109 229 Fraaie map met ca 75, veelal beschre-
ven FDC's Ned, inzet gebaseerd op 
map!! 

  3,00 
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110 255 Verzameling Nederland in rood 
Leuchtturm album, 1973 - 92 

**  6,00 

111 229 Verzameling Nederland in Davo kristal 
II, 1945 - 85, vanaf 1958 postfris 

**/*/0  15,00 

112 253 insteekalbum ( 8 zwart ) met zegels 
div. Europese landen 

**/*/0  3,00 

113 229 Insteekalbum (16 wit), niet fraai, met 
zegels Scandinavië 

0  3,00 

114 235 Insteekalbum (8 wit, tuss) vol met 
zegels Denemarken, Zweden, Noor-
wegen 

0  8,00 

115 235 Insteekalbum (8 wit) met aardige 
verzameling Italië, veel klassiek 

0  8,00 

116 251 Leuchtturm insteekboek (16 zwart) 
met Jersey, Man, en wat Herm en 
Lundy 

**/0  2,00 

117 251 Net Leuchtturm insteekboek (16 
zwart) met modern Bulgarije, 1985 - 
2000 

0  2,00 

118 251 Insteekboek ( 32 zwart) met kleine 
300 zegels Afrikaanse landen 

0  8,00 

119 250 Insteekalbum (16 wit) met vele zegels 
van vele landen 

**/0  5,00 

120 99 Davo Nero F insteekalbum (16 zwart) 
met iets zegels div landen 

0  2,00 
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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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Duinbewoners op nieuwe natuurpostzegels. 
Op de nieuwste postzegels van PostNL is een welverdiend plekje 
ingeruimd voor de flora en fauna van Duin en Kruidberg. Dit ongerepte 
duigebied in Noord-Holland maakt deel uit van het nationaal Park Zuid-
Kennemerland, dat maar liefst 3800 hectare groot is. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Dit uitgebreide natuurgebied Duin en Kruidberg in de streek Zuid-
Kennemerland was eeuwenlang het domein van de heren van Brederode. 
Tegenwoordig is Duin en Kruidberg eigendom van Natuurmomumenten. 
De natuur heeft inmiddels de plaats ingenomen van de vroegere 

bewoners, met vleermuizen in de ijskelder en stinsenplanten in de 
bomenlanen en bermen. 

 
Het postzegelvel Beleef de natuur - Duin en Kruidberg telt 10 
verschillende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld 
voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. 
De postzegels zijn reeds vanaf 14 juni 2021 verkrijgbaar bij alle 

verkooppunten van PostNL 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. 
 

Het rijtjeshuis is ook ‘Typisch Nederlands’. 
Niets is zo Nederlands als het rijtjeshuis. Geen land ter wereld heeft 

zoveel rijtjeshuizen als ons land. Driekwart ervan dateert van na 1945. 
Met het postzegelvel ‘Typisch Nederlands - rijtjeshuizen’ brengt PostNL 
 
 

Postzegelnieuwtjes 
 

 

In de serie ‘Beleef de 

natuur’ geeft PostNL 

dit jaar 4 postzegelvel-
len uit met in totaal 40 
postzegels. Op de 
postzegels komen af-
beeldingen voor van 
planten en dieren uit 
verschillende Neder-

landse natuurgebie-
den. Eerder waren het 
heidelandschap Dwin-

gelerveld (2 januari) 
en het moerasgebied 
De Onlanden (22 fe-
bruari) aan de beurt.   
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een ode aan het woningtype waar 60 procent van de Nederlanders zich 

thuis voelt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op de postzegels ‘Typisch Nederlands - rijtjeshuizen’ staat een kleurrijke 
illustratie van moderne rijtjeshuizen in een verder lege straat. De jonge 
bomen voor de huizen zijn volop in blad en de lucht heeft een zomerse 
kleur blauw. De rijtjeshuizen op de postzegels staan in werkrlijkhrid 

midden in de nieuwbouwwijk Brandevoort in het westen van Helmond. 
Het centrum van Brandevoort is opgezet als een oud Brabants 
vestingstadje, met bijbehorende stadswal, grachten en herenhuizen. 
 
Het postzegelvel ‘Typisch Nederlands - rijtjeshuizen’ 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 14 juni 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. 
 
PostNL illustreert hoe Nederland innoveert. 

Op 16 augustus verscheen het postzegelvel van PostNL waarop alle 
aandacht uitgaat naar het innovatieve vermogen van ons land. De 
illustraties op de postzegels verwijzen naar uiteenlopende innovaties, 

ontwikkeld door wetenschappers van de TU Delft, de grootste en oudste 
technische universiteit van ons land. 
 
Nederland neemt internationaal een vooraanstaande positie in als het om 

 

 

De serie ‘Typisch Nederlands’ be-
steedt in 2021 aandacht aan woning-

typen en gevels die kenmerkend voor 
ons land zijn. Eerder verschenen al 
postzegels over stolpboerderijen, 
houten huizen, grachtenpanden en 
woonboten. De nieuwste postzegels 
over rijtjeshuizen zijn de laatste uit 

een serie van dit jaar.  

Van de 7 miljoen woningen in ons 
land staan er 4 miljoen in een rijtje. 
De oorsprong van dit huizentype in 
Nederland ligt in de identieke wonin-
gen in de hofjes, waarvan de eerste 
aan het eind van de 15e eeuw zien 
verschijnen. De meeste rijtjeshuizen 

zijn na de Tweede Wereldoorlog ge-
bouwd, de nieuwste in de vinexwijken 
sinds 1995. 
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innovatief vermogen gaat. In de Europese Unie behoort ons land tot de 

top 5, wereldwijd zitten we in de top 10. De hoge score is onder mee te 
danken aan de intensieve publiek-private samenwerking tussen 
kennisinstellingen, overheden en bedrijven. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Het postzegelvel Innovatief Nederland telt 10 verschillende postzegels 
met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 

gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 

16 augustus 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. 
 
Cultuurlandschap Haarzuilens op postzegels. 
Ten westen van de stad Utrecht ligt landgoed Haarzuilens, met in het 

midden het sprookjesachtige kasteel De Haar. De landerijen rondom het 
kasteel zijn eigendom van Natuurmonumenten. Op de nieuwste 
postzegels van PostNL uit de serie ‘Beleef de natuur’ is de hoofdrol 

weggelegd voor de flora en fauna van dit cultuurlandschap. De uitgifte 
over landgoed Haarzuilens is de laatste uit de serie ‘Beleef de natuur’ 
van 2021. Zie ook de hiervoor besproken ‘Duinbewoners op nieuwe 
natuurpostzegels’.  

 

 

Op elk van de 10 postzegels van het 
postzegelvel Innovatief Nederland 
staat een vrolijke illustratie over een 
bijzonder innovatieproject van de TU 

Delft. De illustraties zijn gemaakt 
door cartoonist en striptekenaar Er-
win Suvaal uit Rijsbergen. De zomers 

gekleurde tekeningen laten met een 
knipoog de essentie en de toepassing 
van iedere innovatie zien. 
De postzegels laten zien dat de inno-

vaties op allerlei gebieden worden 
toegepast, uiteenlopend van ener-
giebesparingprojecten, slimme trans-
portoplossingen en flexibele produc-
tiemogelijkheden tot effectief water-
management en vernieuwingen in de 

gezondheidszorg. In de selectie is 
rekening gehouden met de stadia die 
een innovatie doorloopt. Zo zijn er 
uitvindingen die zich nog in een pro-
totypefase bevinden, worden andere 
innovaties op dit moment uitgebreid 
getest en zijn weer andere volop in 

productie. 
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Het postzegelvel ‘Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens’ telt 10 

verschillende postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld 
voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. 

De postzegels zijn vanaf 16 augustus 2021 verkrijgbaar bij alle 
verkooppunten van PostNL 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. 

 
 
 
 

 

 

 

FACTAJ. 

Onder toevoeging van “5 Lei”, opdruk op de Roemeense zegel Mi 266, Yv 
270, die in 1928 als pakketzegel werd gebruikt. 
 
FALSCH. 
1. In vierkant in Mi-catalogus kenmerk voor bestaande vervalsingen die 
nadelig voor de verzamelaars kunnen zijn. 
2. Kenmerk op de achterkant van een zegel door middel van een stempel 

van een keurmeester als een vervalsing van welke aard dan ook: 

bijvoorbeeld een opdruk, een algehele vervalsing, een stempel, enz. In 
geval van hele brieven wordt het stempel “FALSCH” meestal direct onder 
de frankering aangebracht. 
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Postzegel ABC 
 

 

Landschap Haarzuilens 

is een veelzijdig cul-
tuurlandschap, met 
bloemrijke weides, 

uitgestrekte akkers, 
bossen, boerderijen, 
boomgaarden, moes-
tuinen, slootjes, een 
eendenkooi en zelfs 
een flatgebouw voor 
zwaluwen. Natuurmo-

numenten brengt hier 

de cultuurhistorie tot 
leven door de herintro-
ductie van oude gewas-
sen als boekweit, ha-
ver, luzerne, rogge en 
vlas. 



FÄLTPOST. 

Fältpost = veldpost. Tekst met toevoeging SVARSMÄRKE op militaire 
zegels van Zweden en gedeeltelijk ook van Filnland. Ook SVARS LÖSEN. 
 
Fantasiezegel. 
Benaming voor een, op een postzegel gelijkend produkt dat geen enkele 
officiële achtergrond heeft. In het engels ‘bogus stamp’ genoemd en 

behorende tot de zogenaamde ‘Cinderella’ groep. Het land waarvoor een 
dergelijke postzegel bestemd is, bestaat niet (bijvoorbeeld Counani, 
Bateken, Sedang, Maluku Selatan) of had nog geen officiële postdienst. 
Terwijl veel fantasiezegels ontstaan onder verwarrende oorlogs-

omstandigheden tijdens revoluties enz. Al deze zegels zijn ontsproten 
aan de fantasie van op winst beluste personen enkel en alleen om de 

goedgelovige verzamelaar geld uit de zak te kloppen. 
 
Faridkot. 
Van 1879-1886 voormalige Brits-Indische vazalstaat met drie alleen voor 
intern postaal verkeer geldige zegels. In 1887 werd Faridkot een 
verdragstaat en werden er tot 1901 elf postzegels en negen dienstzegels 
uitgegeven met de opdruk FARIDKOT STATE, respectievelijk met de 

toevoeging SERVICE op de zegels van Brits-Indië, die voor verzending 
binnen het hele Indiase keizerrijk gebruikt konden worden. 

 
FD. 
Ook F.D. In de filatelistische literatuur gebruikte afkorting. Heeft 
betrekking op de vroegste datum van het gebruik van een postzegel. Die 
aan de hand van een stempelafdruk kan worden vastgesteld, indien de 

eerste dag niet bekend is. Ten behoeve van het onderzoek is de FD voor 
oude zegels belangrijk. Ten aanzien van moderne zegels is de 
vaststelling in het algemeen mogelijk door de officiële bekendmakingen 
en het eerstedag stempel. Hetzelfde geldt ook voor de eerste dag dat 
een zegel voor frankering geldig is. 

 

FDC. 
Internationaal gebruikte afkorting voor First Day Cover = engels voor 
eerste dag envelop. 
 
Felicitatiezegel. 
Een benaming die maar gedeeltelijk juist is. Het gaat om twee 
Oostenrijkse zegels uit 1937 (Mi 658-659, Yv 515-516), die welswaar 

bedoeld waren als een aantrekkelijke frankering van zowel 
felicitatiebriefkaarten als –brieven, maar ook voor elke willekeurige 
zending gebruikt mochten worden. Zij zijn derhalve als bijzondere zegels 

aan te merken. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika wordt met 
enige regelmaat een zegel uitgegeven met opvallende grote tekst LOVE, 
die ook als felicitatiezegel wordt betiteld. Een en ander geldt ook voor 
nieuwjaars-, paas- en kerstzegels. 
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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!




