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

ledenbijeenkomst van: 
 

Donderdag 11 april 2019 
 

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

harte welkom.  
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Algemene ledenvergadering (ALV):  
 - Financiën (incl. toelichting), - Rapport kascommissie,  

 - Jaarverslag 2018, - Voordracht nieuw bestuurslid, 
 - Verenigingsnieuws, o.a. de AVG 
 Nalatenschappenveiling 

En ook:  
 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 

 Winkeltje 
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NL43INGB0001690829  

(penningmeester/veiling) 
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LET OP: 

 
 
 
 
Al heel wat jaren staat de Postmerk bijeenkomst van de maand april in 
het teken van de ALV, de Algemene Ledenvergadering.  

Ook dit keer is dat het geval. Allereerst zal de penningmeester een toe-
lichting geven op de resultaatrekening van 2018, zie het inlegvel, het 
jaar waarvoor in de afgelopen jaren een stevige financiële reserve was 
opgebouwd om de viering van het 50-jarig verenigingsbestaan te vieren. 

Daarna  krijgt de in 2018 benoemde kascontrolecommissie het woord, 
om een oordeel uit te spreken over het beheer van de verenigingsfinan-

ciën. Vervolgens komt het Jaarverslag 2018 aan de orde, dat de waar-
nemend secretaris heeft opgesteld, samen met de anders bestuursleden. 
Het volgende aandachtpunt is het voorstel om het bestuur uit te breiden 
met een extra lid en de vergadering goedkeuring te vragen voor de be-
noeming van Dhr. Jan Rentinck als bestuurslid (zoals reeds werd aange-
kondigd in het Postmerknieuws van Maart 2019). Over de toekomstige 
taak van de Heer Rentinck neemt het bestuur, conform het huishoude-

lijk reglement, later een besluit, dat op de ledenbijeenkomst van de 
maand mei bekend wordt gemaakt. De ALV wordt gesloten, wanneer 

ook enkele andere punten de revue zijn gepasseerd. 
 
Na een korte pauze wordt overgegaan naar de nalatenschappenveiling 
van de vereniging, die bedoeld is om een extra bres te slaan in de oplo-
pende voorraad filatelistisch materiaal, dat is aangeleverd bij de veiling-

meester 
 
 

 

 
 

Ook op donderdag 14 maart was de zaal van het H.F. Wittecentrum goed 
bezet. Het blijft verheugend om te constateren dat het Postmerk steeds 
weer kan rekenen op een trouwe schare bezoekers, waarvan verreweg 

de meesten ook daadwerkelijk blijven tot de bijeenkomst is afgelopen. 
 Na het welkomstwoord van de voorzitter, passeerden ook enkele korte 
mededelingen, waarna het vertrouwde kienen aan de orde 
kwam, vanachter de microfoon geleid door de voorzitter . De drie eerste 

winnaars  meldden zich pas toen de stapeltjes met kiennummers onrust-
barend klein waren geworden, t.w. de Heren Morel, Links en Van den 

Tillaard.   
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Van het bestuur 
 

Verslag vorige bijeenkomst 
 



Na een korte pauze om op adem te komen, werd het programma met 

een speciale, door de veilingmeester samengestelde Euroveiling, waarbij 
elke kavel werd ingezet met de vraagprijs van 1 Euro. Opnieuw kwam 
een lange reeks zegels, mappen, stockboeken langs, in hoog tempo af-
gewikkeld door veilingmeester en assistente. Ruim voor tien uur  viel de 
laatste hamerslag en wenste de veilingmeester een ieder wel thuis en 
hopelijk tot ziens op ALV van april.  

Otto Verkoren.   
 
 
 

 
 

 
Het 50e verenigingsjaar van Het Postmerk werd gestart met 182 leden. 
In de loop van het jaar 2018 werd bericht van overlijden ontvangen van 
3 leden, 16 personen  zegden hun lidmaatschap op en 6 personen wer-
den geroyeerd wegens niet betalen van hun contributie. Er konden 5 
nieuwe leden na ballotage worden ingeschreven. Op 31 december 2018 
had de vereniging nog 157 leden.  

 
Ondanks de geleidelijke krimp van het ledental wordt de vereniging Het 

Postmerk in Midden-Nederland nog steeds gekenmerkt door een stabiel 
aantal bezoekers (ruwweg zo’n 45-50), een goed georganiseerd rond-
zendverkeer, succesvolle veilingen, interessante filatelistische presenta-
ties (van leden) en voldoende vrijwilligers voor de bemensing van de 
Postmerkactiviteiten. Dat neemt overigens niet weg dat nieuwe leden 

nog steeds wenselijk is, evenals de uitbreiding, c.q. verjonging van het 
bestuur.  
 
Gedurende 2018 werden tien ledenbijeenkomsten gehouden, met steeds 
40 tot vijftig bezoekers. In 2018 gaven vier personen een lezing, t.w. 

Dhr. Frans Op den Kamp, Dhr. Olaf Petri (“Die gekke kleine Russische 

postzegels”), Dhr. Flip Baaij (“Scouting”) en Dhr. Otto Verkoren (“Post-
geschiedenis van Ivoorkust”).  
 
Tot de andere activiteiten bij de ledenbijeenkomsten behoren o.a. het 
kienen (zowel zeer gewaardeerd, als vermeden), de verlotingen (bijv. 
voor de snelle contributiebetalers, of de Kerstverloting), de  alom beken-
de Postmerkquiz en - niet te vergeten - de Grote Postmerk Najaarsvei-

ling, die wegens het grote aanbod aan kavels inmiddels wordt afgewik-
keld op een zaterdag (i.p.v. de gebruikelijke tweede donderdagavond) in 

een van de Grote Zalen van het H.F.Wittecentrum. 
  
De ledenbijeenkomst in april 2018 stond deels in het teken van de Alge-
mene Ledenvergadering, waarbij de financiële jaarstukken een centrale 
plaats innemen.  

 

Jaarverslag 2018 
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Voorts werd de voorzitter, dhr. Verkoren, wiens bestuurstermijn afliep, 

bij acclamatie voor een nieuwe termijn benoemd. Over de financiële si-
tuatie kon geconstateerd worden dat de vereniging, voor het 3e jaar op 
rij, een positief resultaat kon  bijschrijven, waardoor het niet noodzake-
lijk was om de jaarlijkse contributie te verhogen. De kascommissie ging 
akkoord met de opgestelde financiële documenten en opnieuw was het 
niet nodig om de jaarlijkse contributie te verhogen.  

 
In het najaar van 2018 gingen de leden akkoord met het bestuursvoor-
stel om naast dhr. Toine Morel ook dhr. Ron Coljee te benoemen tot le-
den van de kascommissie 2018, die op de aprilbijeenkomst van 2019 

(tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen rapporteren over de 
financiële verslaglegging van de vereniging in het jaar 2018.   

De ledenbijeenkomst van november stond geheel in het teken van de 
viering van het 10e lustrum van Het Postmerk, opnieuw in de grote zaal 
van het H.F. Witte centrum  gevierd. 
 
In de veilingen in 2018 werden in totaal 1745 kavels aangeboden. Bij de 
euroveilingen in februari en oktober, werd 90 % van het aanbod ver-
kocht, bij de maandveilingen was het  60 %  en bij de ‘grote december-

veiling’ 50 %.  De restanten van de veilingen worden, voor een groot 
gedeelte, aangeboden in de veilingen van de vereniging de Heuvelrug uit 

Maarn. Daar zijn in 2018 ca 520 kavels aangeboden, waarvan er ca 240 
werden verkocht! Bij de start van 2018 waren er 7 nalatenschappen in 
behandeling. In de loop van het jaar kwamen er 14 nieuwe bij. Inmiddels 
zijn 10 Nalatenschappen afgerond in 2018, zodat er nog 11 in behande-
ling zijn.  

 
Bij het Rondzendverkeer (RZV) was er in 2017 een goede instroom van 
nieuwe boekjes met een ruime spreiding aan verzamelgebieden. Ook 
werden er ruim 1000 geretourneerd en afgerekend, waardoor de omvang 
van de in 2015 opgelopen uitgestelde betaling aan de inzenders drastisch 

is verlaagd.   

  
Aan het rondzendverkeer namen in 2017 circa 80 leden van onze vereni-
ging deel alsmede ruim 75 leden van de inmiddels 3 verenigingen waar 
we mee samenwerken: PV Heuvelrug, Postfris 68 en sinds eind 2017 ook 
PV Eemland. Deze deelnemers hebben in 2017 weer voor circa  €10.000 
aan filatelistisch materiaal gekocht uit het RZV, waarmee we kunnen 
stellen dat het RZV in een belangrijke behoefte van de leden voorziet.  

Dankzij de inzenders beschikt het RZV nog steeds over een kwalitatief en 
kwantitatief goed aanbod. De rondzendcommissie bestaat nog steeds uit 

6 man en is daarmee adequaat bemand en een goede basis voor de ver-
sterkte samenwerking met zusterverenigingen in de regio.  
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In het jaar 2016 is begonnen met de uitwisseling van de stuiverboeken 

met de postzegelvereniging De Heuvelrug. Sindsdien zijn er 18 boeken 
van deze vereniging te vinden op onze stuiverboekentafel. Hoe de uit-
namen van deze boeken verloopt is nog niet helemaal duidelijk, maar de 
bij ons aangeboden boeken verdienen wel meer aandacht! Het stuiver-
boekenaanbod van onze eigen leden is nog steeds minimaal. Dat is jam-
mer, al was het maar omdat heel wat Postmerkleden blij zijn met het 

overtollig materiaal van anderen. Wie materiaal over heeft kan het nog 
steeds inleveren, door een of meer stuiverboeken te maken, waarbij 
iedereen zelf kan bepalen of de boeken “bij ons” worden aangeboden of 
bij de PV Heuvelrug. Aan de snuffeltafel kan het wel degelijk gezelliger 

worden.  
 

Ook dit jaar kon het Bestuur van Het Postmerk rekenen op de inzet van 
een groep vrijwilligers/sters om de Postmerk activiteiten in stand te hou-
den. Als dank voor hun inzet zijn zij allen (met partners) gefêteerd in 
december, met een hapje en een drankje in het H.F. Witte Centrum, een 
gebeurtenis die ook de trekken van een kleine traditie heeft aangeno-
men. Opnieuw was het een geslaagde en  plezierige avond. Het Bestuur 
bedankt hen voor hun geweldige inzet en de leden voor hun support.  

 
Opgetekend door de secretaris, maart 2019. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Donderdag 9 mei 2019. 

Donderdag 13 juni 2019. 
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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! 

Komende bijeenkomsten 
 



 

 
 
 
 
De veiling van Maart (de €1,00 veiling) gaf het resultaat wat er van werd 
verwacht. Veel biedingen, veel verkopen en weinig retour. Van de 

aangeboden 120 kavels gingen er slechts 28 retour, dus dat betekent 
77% verkocht!! 
Door de leden werden ook nog 70 kavels aangeleverd voor de “wilde” 
veiling. Dat liep wat minder, maar ook daar werd meer dan de helft 

verkocht. Genoeg reden om dat nog eens te herhalen. 
Deze maand een nalatenschappenveiling. Het zijn 205 kavels geworden. 

Er zitten diverse kavels bij, die al eerder zijn aangeboden, bijvoorbeeld in 
de grote najaarsveiling. Maar nu uiteraard voor een veel lagere inzet!! 
 
Een plezierige veiling toegewenst!! 
Guus van Wijk, veilingmeester. veiling@postmerk.nl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Veiling Het Postmerk 11 mei 2017: 

 

Veiling Het Postmerk april 2019. 

Nalatenschappenveiling. 
No. Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 Nederland, 1e emissie, 10 cent karmijn,  
HR Schoonhoven, (2) 

0 185,00 15,00 

2 Idem, 15 cent, FRANKO kastje, goed gerand 
(3) 

0 170,00 25,00 

3 1e Emissie 1852, goed gerand (1 - 3) 0 240,00 30,00 

4 2e Emissie 1864, nette zegels ( 4 - 6) 0 150,00 20,00 

5 3e Emissie, 25 donkerviolet, tandje lb, 
nummerstempel 118 Wageningen (11) 

0 125,00 10,00 

6 Idem, 25 donkerviolet,  (11) 0 125,00 20,00 

7 Idem, 50 cent goudkleur, (12) 0 200,00 30,00 

8 Wapenzegel 1969, 1 cent zwart, (14) 0 100,00 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. 

Daarboven met € 2,00 omhoog. 
 

 

 

Veiling 11 april 2019 
 

Van de veilingmeester 
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9 Idem, 1 cent groen, 13 1/4, gr gaten, (15D) 
geen gom 

* 35,00 3,00 

10 Idem, 1,5 cent roze, (16) 0 100,00 12,00 

11 Idem, 2,5 cent violet, (18) 0 100,00 12,00 

12 Willem III 1888, 7,5 cent bruin, nagegomd 
(20) 

** 350,00 15,00 

13 Idem, 22,5 cent blauwgroen, nagegomd, 
(25) 

** 1.450,00 25,00 

14 Idem, 2,5 Gulden groot formaat, (29) 0 150,00 25,00 

15 Cijferzegel 1876, 1/2 cent roze (30) ** 50,00 6,00 

16 Cijfer 1876, gehele serie, nagegomd ** 235,00 15,00 

17 Wilhelmina hangend haar gr formaat, 2,5 
Gulden rood en blauw, (47) 

0 175,00 30,00 

18 Kroningsgulden,  (49) 0 150,00 25,00 

19 Bontkraag, 5 cent oranje, (56) ** 75,00 15,00 

20 Idem, 17,5 cent violet, (66) ** 135,00 20,00 

21 Tete beche keerdruk, (61b) 0 100,00 15,00 

22 Jubileumzegel 1913, 25 cent lichtblauw, 
(96) 

** 50,00 10,00 

23 Jubileumzegel 1913, 1 Gulden wijnrood, 
(98) 

* 70,00 10,00 

24 Jubileumzegel 1913, 2,5 Gulden donker-
violet, (99) 

* 150,00 20,00 

25 Cijfer 1921, extra 108a met platte R post-
fris!!, (107 - 09) 

*/** 160,00 20,00 

26 Opruimingsuitgifte 1920, 2,50 Gulden op 10 
Gulden, (104) 

0 100,00 15,00 

27 Opruimingsuitgifte 1920, 2,50 Gulden op 10 
Gulden, (105) 

0 125,00 18,00 

28 Opruimingsuitgifte 1923, (114 - 20) * 34,00 4,00 

29 25 Jarig regeringsjubileum Wilhelmina 
1923, 2 cent t/m een Gulden, (121 - 29) 

* 80,00 8,00 

30 25 Jarig regeringsjubileum Wilhelmina 
1923, 2,5 Gulden, (130) 

0 275,00 35,00 

31 25 Jarig regeringsjubileum Wilhelmina 
1923, 5 Gulden, (131) 

0 225,00 30,00 

32 Opruimingsuitgifte 1923, (132 - 33) * 86,50 10,00 

33 Toorop zegels 1923 met tab, (134 - 35) ** 100,00 20,00 

34 Tentoonstellingszegels 1924, (136 - 38) * 160,00 25,00 

35 Idem, gebruikt, (136 - 38) 0 160,00 25,00 

36 Wilhelmina Veth 1924, enkele zegels roest 
in gom, (149 - 62) 

* 300,00 25,00 

37 Idem, groot formaat 2,5 Gulden rood, (164) * 120,00 15,00 

38 Wilhelmina Veth 1926, (177 - 98) * 316,00 45,00 

39 Roltanding 2 zijdig 1930, (R57 - 70) **/* 235,00 25,00 

40 Kinderzegel 1929, 6 cent rood, blokje van 6, 
(227) 

** 54,00 5,00 

41 Olympiade Amsterdam 1928, (212 - 19) * 70,00 9,00 

42 Fotomontage Wilhelmina 1931, (236 - 37) * 180,00 20,00 

43 Kind 1931, (240 - 43) 0 35,00 7,00 
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44 Kind 1931, (240 - 43) * 55,00 6,00 

45 Kind 1932, (248 - 51) * 45,00 5,00 

46 Vredeszegel 1933, vouw horizontaal, (256) ** 30,00 3,00 

47 Kind 1933, (261 - 64) ** 107,00 15,00 

48 Kind 1933, (261 - 64) * 40,00 5,00 

49 Emma zegel 1934, (269) ** 32,00 5,00 

50 Kind 1938, (313 - 17) ** 48,00 10,00 

51 Van Konijnenburg gr. Formaat, (346 - 49) * 544,00 30,00 

52 Guilloche opdrukken 1940, (356 - 73) * 187,00 15,00 

53 Legioenblokken 1942, (V402 - 03) ** 255,00 40,00 

54 Legioenblokken 1942, plakkerresten op V 
402, (V402 - 03) 

**/* 255,00 25,00 

55 Wilhelmina Harz 1948, 3 hoogste waarden ( 
487 - 89) 

** 60,00 8,00 

56 45 cent blauw Wilhelmina Harz 1948, rand-
blokje van 8 ( 487) 

** 184,00 10,00 

57 Juliana "en face" 1949, lage waarden (518 - 
33) 

** 330,00 45,00 

58 Juliana "en face" 1949, hoge waarden  
(534 - 37) 

 
** 

 
1150,00 

 
200,00 

59 Juliana "en profil" 1954, 4 hoge waarden in 
blokjes van 10 (637 - 40) 

** 250,00 15,00 

60 Amphilex blokken 1967, (886 - 88) ** 75,00 8,00 

61 Zeemeeuwen, met plakkerrest * 600,00 70,00 

62 Luchtpost Zeemeeuw 15 Gulden, vlek in 
gom (Lp 12) 

** 300,00 30,00 

63 Zeemeeuw 1951, 15 Gulden, (Lp 12) 0 125,00 20,00 

64 Zeemeeuw 1951, 25 Gulden, (Lp 13) 0 125,00 20,00 

65 Portzegels overdrukken 1906, (P27 - 28) 0 195,00 20,00 

66 Telegramzegel, 3 cent lila en zwart, nage-
gomd, (TG 2) 

 360,00 15,00 

67 Twee gulden lila en rood, met gat en kruis, 
cert Pzh Zeist 2014, (TG 12) 

0 500,00 80,00 

68 Postbewijszegels 1884, (PW 1 - 7) 0 570,00 55,00 

69 N. Indië, Willem III 1876, 2 cent in 2 kleur-
variaties, (5 - 6) 

0 156,00 20,00 

70 Idem 1872, 2,5 Gulden violet en groen,(16) 0 32,50 4,00 

71 Cijfer 1887, 5 cent geelgroen, (21) 0 32,00 4,00 

72 N. Indië, Wilhelmina 1897, 12,5 cent grijs 
(24) 

0 40,00 6,00 

73 Wilhelmina 1913, 1,75 Gulden, (133) * 25,00 4,00 

74 Opdruk 30 cent op 1 Gulden, lijntanding 
11,5 x 11, (141A) 

0 150,00 15,00 

75 Hulpuitgifte 1921, opdrukken, (142 - 48) * 28,00 4,00 

76 Wilhelmina gr formaat 1938, 5 Gulden geel-
bruin (265) 

** 150,00 20,00 

77 Van Konijnenburg 1941, 20 cent roodlila, 
(277) 

0 150,00 25,00 

78 Idem, 35 cent paars, (280) 0 500,00 50,00 
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79 Wilhelmina 1941, 10 Gulden lichtgroen, 
(288) 

0 30,00 4,00 

80 Idem, 10 Gulden oranje, (289) 0 200,00 35,00 

81 2,5 G, oranjebruin en lichtblauw, lichte 
plakkerrest, (D7) 

* 82,00 10,00 

82 Jap. Bez. Java 1943, (JJ 1 - 4) * 26,50 2,00 

83 Jap. Bez. Java 1943, (JJ 5 - 12) * 42,50 5,00 

84 Indonesië, Hulpuitgifte 1948, 10 Gulden 
lichtgroen (360) 

0 38,45 5,00 

85 Indonesië, 3 blokjes 1970 - 76, (Zbl 17, 18, 
19) 

** 91,50 3,00 

86 N.N. Guinea, frankeerserie de 2 cent oranje 
mist, (1 - 21) 

** 133,10 10,00 

87 N.N. Guinea 1953, watersnood, (22 - 24) ** 45,00 6,00 

88 Curaçao, Hulpzegel 1895 (25) 0 10,00 1,00 

89 Curaçao, Overdruk op brandkastzegels 
1927, (82 - 88) 

* 45,00 6,00 

90 Wilhelmina 1928, (89 - 99) * 62,75 8,00 

91 Luchtpost 1931, Mercuriuskop, (LP 4 - 16) * 30,00 4,00 

92 Curaçao, Portzegel 1889, 12,5 c groen, 
tandje onder (p4) 

0 275,00 16,00 

93 Suriname, Brandkastzegels overdrukt,  
(130 - 36) 

** 62,50 8,00 

94 Suriname, inheemse voorstellingen 1953, 
(blok  308) 

** 80,00 8,00 

95 Juliana "en face" 1951, (285 - 94) * 55,00 8,00 

96 België, Tentoonstelling Brussel 1924 (bl1) ** 675,00 70,00 

97 Tentoonstelling Brussel 1931, plakker op 
rand (bl 3) 

* 290,00 30,00 

98 François de Tassis 1935 ( bl 4) ** 650,00 65,00 

99 TBC, Borgerhout ( bl 5) ** 300,00 30,00 

100 Lux, Europa Cept 1957, met plakker,  
(572 - 74) 

* 150,00 10,00 

101 Frankrijk, PEXIP 1937, blokje van 4 met 

tussenstrook, (348 - 51) 

* 325,00 30,00 

102 Frankrijk, liberation Regio Lyon 1944,  
(1 - 15) 

** 30,00 5,00 

103 Franse Kol, 15 zegels beëindiging WO II 
1946 

**  5,00 

104 Duits Zuid West Afrika, opdruk 25 Pf oranje, 
(9) 

* 420,00 40,00 

105 Karolinen, Keizersjacht 1915, (22) ** 450,00 40,00 

106 Duitsland, Brd., 100 jaar postzegels 1949, 
(Mi 113 - 15) 

0 140,00 15,00 

107 Duitsland, Brd., Helfer der Menschheit 1949, 
(Mi 117 - 20) 

0 170,00 20,00 

108 Duitsland, Brd., 700 jaar Marienkerk 1951, 
(Mi 139 - 40) 

0 160,00 15,00 

109 Duitsland, Brd., NBA Wuppertal 1949,  
(Mi 141 - 42) 

0 100,00 10,00 

110 Engeland, insteekkaart klassiek 0  5,00 
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111 Spanje, 400 ste sterfdag Franz Xaver 1952 
(Mi 1010) 

** 80,00 5,00 

112 Portugal, Moeder van God 1946, (blok 12) * 110,00 15,00 

113 Denemarken, 2e emissie 1854, 16 S grauw-
violet, (Mi 6) 

0 220,00 25,00 

114 Finland, kaartje met 20 klassieke zegels 
wisselende kwaliteit 

0  10,00 

115 Sov. Unie, Internationale Spartakiade in 
Moskou 1935, (513 - 22) 

0 80,00 7,00 

116 Mozambique, insteekkaartje zegels */0  3,00 

117 China, insteekkaartje zegels, veel sport */0  5,00 

118 4 Insteekkaartjes zegels Franse Koloniën in 
Afrika 

**/0  5,00 

119 3 Insteekkaartjes klassiek Frankrijk */0  5,00 

120 2 Insteekkaartjes Colis Postaux Frankrijk **/*  10,00 

121 Gelopen RZ boekje Ijsland, Denemarken 0  10,00 

122 Congo, gelopen RZ boekje zegels 0  3,00 

123 RZ boekje NOG, restwaarde ca € 100,00   4,00 

124 Portugal, 100 jaar Bank van Portugal 1946, 

(blok 11) 

* 250,00 25,00 

125 Insteekkaart klassiek Frankrijk 0  5,00 

126 USA, vel van 6x wildlife Canada 1978 **  1,00 

127 USA, vel van 50x vlaggen van de staten 
1976 

**  1,00 

128 USA, vel van 20x Marilyn Monroe 1995 **  2,00 

129 Jap. Bez. 303 N. Indië met Japanse opdruk 
in vel van 100, beschadigingen 

0  5,00 

130 Idem, maar met andere opdruk…. 0  5,00 

131 Japan, klassieke zegels op fraai blad 0  1,00 

132 Insteekbladen Nederland klassiek voor de 
stempels 

0  3,00 

133 Insteekbladen Nederland klassiek voor de 
stempels 

0  3,00 

134 China, iets zegels op blanco bladen 0  1,00 

135 Map met verzameling thema Astrologie */0  5,00 

136 Map met verzameling thema Geofysisch jaar */0  3,00 

137 Engeland, gewesten o.a. Isle of Man */0  5,00 

138 Stapeltje van ca 65 postwaardestukken 
Duitsland Reich 

  15,00 

139 Stapeltje van ca 65 poststukken Duitsland 
Reich etc 

  10,00 

140 20 Poststukken Duitsland met frankering 
Hindenburg 

  5,00 

141 Zwitserland, restant collectie op blanco 
bladen 

*/0  15,00 

142 Insteekalbum Nederland modern 1970 - 90 **/0  7,00 

143 Nederland, zegels 1990 - 2001 in insteek-
album  

0  5,00 

144 Collectie gebruikt Nederland in fraai dik 
insteekalbum 

0  30,00 
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145 Map met mooie verzameling België op blan-
co bladen 

*/0  20,00 

146 Insteekboekje met oa Roltanding Nederland 0  5,00 

147 Insteekboek met Reich, Gen. Gouv, Bez. 
Gebieden etc. 

**/*/0  20,00 

148 Nederland, zegels en velletjes 90-er jaren in 
insteekalbum 

**/0  8,00 

149 Nederland, zegels en velletjes 90-er jaren in 
insteekalbum 

**/0  8,00 

150 Insteekalbum met zegels, N. Indië,  
N. N. Guinea, Curaçao, Antillen 

**/0  5,00 

151 USA, insteekboek zegels 0  3,00 

152 Canada, insteekalbum zegels **/*/0  3,00 

153 Importa FDC album met poststukken veelal 
Nederland 

  5,00 

154 Dik insteekalbum met zegels USA en  
Denemarken in aantallen 

0  5,00 

155 Dubbelenboek (dik) met zegels uit Duitsland 
en Engeland 

0  10,00 

156 Nederland, dik insteekboek met moderne 
zegels 

0  3,00 

157 Dik insteekalbum met zegels thema muziek **/0  10,00 

158 Insteekboek met verzameling Spanje **/*/0  5,00 

159 Nieuw Zeeland, dik insteekboek met voor-
raad zegels 

**/*/0  10,00 

160 Davo Luxe album Dui II met cassette,  
vrijwel compleet 2000 - 10 

0  15,00 

161 Davo Luxe album Ned. IV met cassette, 
vrijwel compleet 1985 - 99 

**  20,00 

162 Davo Luxe album met cassette, Mooi Neder-
land (geen zegels) tot 2016 

  10,00 

163 Map met verzameling Luxemburg op blanco 
bladen 

*/0  15,00 

164 Map met leuke verzameling Nederland op 
blanco bladen 

*/0  10,00 

165 Map met verzameling Z- en M.-Amerika op 
blanco bladen 

*/0  5,00 

166 Map met verzameling USA op blanco bladen */0  5,00 

167 Map met verzameling Noorwegen op blanco 
bladen 

*/0  10,00 

168 Map diversen…..   1,00 

169 Insteekalbum met restant Duitsland, Reich, 
Brd. Etc 

**/0  8,00 

170 Turkije, insteekalbum met  oud en modern 
materiaal 

**/0  30,00 

171 Dik insteekalbum met oa Duitsland,  
Engeland, Italië 

0  10,00 

172 Duitsland Brd. Insteekalbum gebruikte mo-
derne zegels 

0  4,00 

173 Nederland, zegels en velletjes 80-er jaren in 
insteekalbum 

**/0  8,00 
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174 Nederland, zegels en velletjes 70-er jaren in 
insteekalbum 

**/0  5,00 

175 Suriname, dubbelenboek **/0  3,00 

176 Insteekalbum Overzeese gebieden van 
Nederland 

**/*/0  3,00 

177 Insteekboek sluitzegels, cinderella's   1,00 

178 Davo St Album met restant Nederlands  
Indië  

0  8,00 

179 Dik insteekalbum Bundesrepubliek tot 1990 0  8,00 

180 Italië, insteekboek met kleine verzameling 0  3,00 

181 Nederland, Collectie 1872 - 2000 in 2 Excel-
lent album 

**/*/0  15,00 

182 Verzameling FDC's Nederland € periode tot 
2014, E437 - 705 in 3 Importa albums 

  120,00 

183 Map met verzameling Zweden op blanco 
bladen 

*/0  15,00 

184 Map met verzameling Denemarken, iets Fär 
Öer op blanco bladen 

*/0  15,00 

185 Map met verzameling Finland op blanco 
bladen 

*/0  15,00 

186 Israël, voorraadboek met veelal postfrisse 
zegels, series 

**/*  6,00 

187 Album met 90 FDC's Noorwegen, N. Antillen   4,00 

188 Zwitserland, album met ca 125 brief-
kaarten, poststukken en FDC's 

  35,00 

189 Roemenië, klassieke collectie op blanco 
bladen, stempels, tandingen 

*/0  25,00 

190 Collectie Indonesië in Davo kristal tot 1981, 
vrijwel compleet, eerste jaren ongebruikt, 
rest postfris 

**/*  45,00 

191 Insteekalbum met zegels landen S en T 0  3,00 

192 Leeg insteekalbum met 16 witte bladen   2,00 

193 Insteekalbum met zegels landen met S 0  3,00 

194 Insteekalbum met zegels landen P en R 0  3,00 

195 Insteekalbum met zegels Ned. 90-er jaren **/0  5,00 

196 Insteekboek met Ned. Kerstzegels 0  1,00 

197 Leeg insteekalbum met 16 witte bladen   2,00 

198 Insteekboek met gebruikt modern Neder-
land 

0  5,00 

199 Dik insteekalbum met zegels van oa Turkije, 
Rusland 

0  8,00 

200 Dik insteekalbum met verzameling USA 0  8,00 

201 7 Insteekalbums met "en gros"  Nederland 0  10,00 

202 6 Lege Davo albums voor Postzegelmapjes, 
met cassette 

  5,00 

203 8 Insteekboekjes met zegels diverse landen 0  3,00 

204 Nederland, postzegelmapjes tot 2000 in  
8 Davo albums 

**  25,00 

205 6 Luxe albums met zegels en FDC's Wereld-
natuurfonds 

  50,00 
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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: ……………………… 
 

 
 
 
 

 
 
 

100 Jaar luchtvaart. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  

12 

Postzegelnieuwtjes 
 

In 2019 is het 100 jaar geleden dat 
de koninklijke Luchtvaart Maat-
schappij (KLM) en het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
(NLR) werden opgericht. Fokker 

bouwde in dat jaar de eerste 
vliegtuigen op Nederlandse bodem. 

PostNL belicht dit bijzondere 
eeuwfeest met de uitgifte van het 
postzegelvel 100 jaar luchtvaart. 
 

15 
 

 



Het postzegelvel 100 jaar luchtvaart bestaat uit 3 postzegels en toont 11 

vliegtuigen als belangrijke oriëntatiepunten in de historische ontwikkeling 
en ook toekomst van de 3 organisaties. De postzegels zijn ontworpen 
door Edwin van Praet en Tim Hölscher van Total Design uit Amsterdam. 
 
De ontwerpers kozen bekende en minder bekende vliegtuigen uit 100 
jaar Nederlandse luchtvaart. Het begint met de F.11, de allereerste 

Fokker die door KLM in gebruik werd genomen. En het laatste vliegtuig 
op het postzegelvel is de NLR Hybrid Electric Plane (concept), die naar 
verwachting rond 2050 de lucht in zal gaan. Daartussen vliegt een stoet 
vliegtuigen voorbij, waaronder de KLM DC-2 Uiver, de Fokker F27 

Friendship en de allernieuwste Boeing 787-10 die KLM dit jubileumjaar in 
gebruik zal nemen. 

 
KLM begon in 1919 als de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën en is de oudste nog onder haar oorspronkelijke 
naam opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld. Ook in 1919 richtte 
Anthony Fokker de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op, die later zijn 
naam zou dragen. Tot slot was 1919 het jaar van het ontstaan van de 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, inmiddels omgedoopt tot NLR, het 

centrale instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. 
 

Het postzegelvel ‘100 jaar luchtvaart’, telt 3 verschillende postzegels met 
de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn sinds 
11 maart 2019 verkrijgbaar bij het postkantoor in 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. 
 
 
Terschelling krijgt eigen postzegel. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Begin dit jaar verschenen al postzegels over Texel en Vlieland, later zijn 
Ameland en Schiermonnikoog aan de beurt. Ook brengt PostNL een 
verzamelvel over alle vijf de eilanden uit. 
 

 

 

De bekende postzegelserie 
Mooi Nederland staat in 
2019 in het teken van de 
Nederlandse Waddeneilan-
den. Op 25 maart j.l. is het 
derde postzegelvel uit deze 
serie verschenen, met 

ruimschoots aandacht voor 
de natuur en architectuur 
van Terschelling. 
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De serie Mooi Nederland besteedt sinds 2005 aandacht aan de lokale 

geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke schoonheid. De 
nieuwe serie dit jaar over de Nederlandse Waddeneilanden werd 
ontworpen door Birza Design uit Deventer. 
 
In het ontwerp van ‘Mooi Nederland 2019: Terschelling’ speelt de 
eilandvorm de hoofdrol. Dat komt tot uiting in de kaart van Terschelling, 

die de ontwerpers in het klein op de postzegels en in het groot op het 
postzegelvel hebben geplaatst. Op de postzegels staan herkenbare 
beelden van het eiland: de Brandaris als oudste vuurtoren van 
Nederland, een monumentale grafsteen op het Strieperkerkhof, het 

clubhuis van het duikteam Ecuador, een rij kleurrijke boeien op de 
gemeentewerf en een lepel cranberries. In het ontwerp keert de typische 

vorm van het eiland ook op andere manieren terug. Zo is het lettertype 
van de bijschriften een zogeheten kistletter, opgebouwd uit elementen 
die los van elkaar staan. 
Carla Birza, van Birza Design, omschrijft Terschelling als een eiland ‘waar 
in alle opzichten de belangrijke rol van de zee herkenbaar is. Ook de 
natuur is indrukwekkend, zeker op het punt waar de panoramefoto is 
genomen. Daar kun je prachtig 360 graden rondkijken, zowel naar de 

Waddenzee als de Noordzee. De gigantische stranden zijn natuurlijk ook 
schitterend’. 

 
Het postzegelvel ‘Mooi Nederland 2019: Terschelling’ telt 5 gelijke 
postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot 
en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels 
zijn vanaf 25 maart 2019 verkrijgbaar bij PostNL-locaties op het eiland 

Terschelling en via de website. De postzegels zijn ook telefonisch te 
bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088-
8689900. De geldigheidsduur is onbepaald. 
 
 

 

 
 
 
 
Duitse post in Nieuw-Guinea (vervolg). 
In januari 1901 verschenen de pf-waarden, op 15 maart de mark-
waarden in het voor de Duitse bezittingen uniforme scheepstype. Tot het 

begin van de Eerste Wereldoorlog werden 18 postinrichtingen geopend, 
die tengevolge van de oorlogsomstandigheden tussen begin september 

1914 en januari 1915 hun werkzaamheden moesten beëindigen. 
Sommige werden al voor die tijd gesloten. 
De voor uitgifte bestemde zegels op papier met watermerk (Mi 21-23) 
met veranderde tekst (Deutsch-Neuguinea) en ook Mi 24 (nogmaals 
Deutsch-Neu-Guinea) Yv 20-23, hebben de kolonie niet meer bereikt en 

zijn alleen ongebruikt bekend. Van Mi 21-23 komen zogeneemde vrede- 

Postzegel ABC 
 

17 



zijn alleen ongebruikt bekend. Van Mi 21-23 komen zogenaamde vrede- 

en oorlogdrukken voor. 
Voor de speciaal-verzamelaar zijn afstempelingen van de Duitse zeepost 
(Neu-Guinea Zweiglinie), van de marine-scheepspost, stukken van de 
maar korte tijd gefunctioneerd hebbende veldpost e.d. interessant 
materiaal. Voorts als voorlopers een pakketkaart met zegelafdruk van 2 
mark en de tekst SCHUTZGEBIET DEUTSCH NEU GUINEA COMPANIE, die 

in de praktijk als echt gebruikt nauwelijks voorkomt en die door dit 
handelshuis voor intern pakketverkeer tussen haar bijkantoren was 
bedoeld. Als pariculier produkt is deze pakketkaart van ondergeschikte 
betekenis. 

Uit de jaren 1912-1913 zijn zegels met de tekst DEUTSCH-ENGLISCHE 
LUFTSCHIFFEXPEDITION Z.ERFORSCHUNG V.NEU GUINEA met de 

afbeelding van een luchtschip en de waardeaanduiding van 2 pf, 1, 20 en 
100 mark op papier met watermerk, bestaande uit kruisen en ringen 
bekend, die door de staatsdrukkerij in Berlijn in opdracht van de 
maatschappij vervaardigd zijn. Het gaat hier om niet-postale 
subsidiezegels ter financiering van een voorgenomen expeditie per 
luchtschip, die echter door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet 
kon doorgaan. 

2. Na de bezetting van de Duitse koloniën door de Australische troepen 
werd het postale verkeer in het eilandenrijk op last van de geallieerden 

onmiddellijk weer ter hand genomen. De aangetroffen Duitse postzegels 
werden van de opdruk G.R.I. (George Rex Imperator) en een nieuwe 
waardeopdruk in Britse valuta voorzien uitgegeven. 
De oplaag van de zegels, die in de Mi-catalogus Duitsland vermeld staan, 
is bijzonder klein geweest en zou tussen 35 en 5400 stuks bedragen 

hebben. Vandaar de uitzonderlijk hoge waarde voor de meeste 
exemplaren. Zelfs zogenaamde aantekenetiketten met plaatsnaam van 
vroegere Duitse postkantoren met de opdruk G.R.I. en een 
waardeaanduiding van 3d werden als postzegels gebruikt. 
Verder hadden twee zegels de opdruk O.S./G.R.I. alsmede een 

veranderde waarde van 1d-. deze werden als dienstzegels gebruikt. 

 
Duitse post in Polen. 
Beter is de benaming ‘Duitse post in Rusland’, omdat ten tijde van het 
bestaan van deze postdienst nog geen onafhankelijk Polen bestond. De 
ambtelijke benaming luidde ‘keizerrijk Duits Post- en Telegraafbestuur in 
Russisch Polen’. 
1. In dit door Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog bezette gebied 

werd, voorzover het niet tot Etappengebied van de opperbevelhebber 
Ober-Ost postgebied Ober-Ost, respectievelijk tot het door Oostenrijk 

beheerde gouvernement Lublin behoorde, in het voorjaar van 1915 voor 
de Duitse instanties een postdienst in het leven geroepen, waarvan korte 
tijd later ook door de burgerbevolking gebruik kon worden gemaakt. 
Ten behoeve van die postdienst verschenen aanvankelijk vijf Germania-
zegels met opdruk “Russisch/Polen”. 
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Waarschijnlijk wegens het feit dat het postgebied zich uitbreidde over 

Koerland en Litauen, kwamen sinds 1 augustus 1916 elf Germania-zegels 
met de opdruk “Gen-Gouw/Warschau” in omloop. Vooral deze zegels zijn 
wegens talloze kleurverschillen zeer geschikt voor specialisatie. Ook de 
censuurstempels zijn interessant. 
2. De Duitse postkantoren zorgden voor de postverzending alleen tot aan 
de hoofdsteden van de districten. Vandaar geschiedde de bestelling door 

plaatselijke diensten. Hiervoor werden in nagenoeg 40 plaatsen lokale 
zegels ter betaling van het bestelloon uitgegeven en in de Mi-catalogus 
onder Polen opgenomen. Veel van deze zegels danken hun ontstaan 
waarschijnlijk aan filatelistische invloeden. Een heel aparte plaats nam 

de eind september 1915 opgerichte besteldienst Warschau in. Deze nam 
al in oktober met instemming van de Duitse instanties het stedelijk 

postverkeer over (alleen brieven en briefkaarten). Andere zaken moesten 
aan het Duitse postkantoor afgehaald, respectievelijk aangeboden 
worden. Tot oktober 1916 kwamen van die dienst tien verschillende 
zegels in omloop. Later vond de verrekening van het tarief door middel 
van een stempelafdruk plaats. 
De door de bewoners binnen de stad Warschau bestemde zendingen 
moesten aan een Duits postkantoor worden afgegeven en met zegels van 

het Germaniatype gefrankerd worden. De lokale bestelzegels werden 
later bijgeplakt. De zo ontstane gemengde frankeringen passen uiteraard 

in een verzameling Duits-Polen. 
 
Duitse post in Roemenië. 
In Mi-catalogus onder Deutsche Militärverwaltung Rumaniën en in YV na 
Roemenië te vinden. 

 
Duitse post in Rusland. 
Zie onder Duitse post in Polen. 
 
Duitse post in Tanger. 

Zie onder Duitse post in Marokko (verschenen in het Postmerknieuws 

van februari en maart j.l.). 
 
Duitse post in Turkije. 
Met het oog op de onbetrouwbaarheid van de toenmalige Turkse 
postdiensten zagen de Europese staten, die met het Osmaanse rijk 
handelsbetrekkingen afgesloten hadden, zich genoodzaakt tot oprichting 
van postkantoren in vele plaatsen over te gaan: Oostenrijk in 1746, 

Rusland in 1784, Groot-Brittannië in 1832, Frankrijk in 1835, 
Griekenland in 1849 en Italië in 1853. De in Turkije gevestigde 

handelshuizen maakten van die diensten gebruik. 
Een Duits postagentschap werd pas in maart 1870 in Constantinopel (in 
het stadsdeel Pera) onder de naam ‘Noordduits postagentschap 
Constantinopel’ opengesteld. 
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Dit was het enige door het Noordduitse postgebied in het buitenland 

gevestigde agentschap dat over zegels zonder nadere aanduiding 
beschikte en als voorlopers met het stempel ‘Constantinopel’ vernietigd. 
Zeldzaam. 
Verdere voorlopers verschenen na overname van het postagentschap 
door de Reichspost in mei 1871, waarna Reichspost-zegels beschikbaar 
kwamen. De meeste zegels tussen Mi 1 en 44, Yv 1-43 komen voor met 

het stempel ‘Constantinopel’ in talrijke vormen. De belangstelling van de 
specialist richt zich voorts op handgeschreven vernietiging. 
Stempels van de pas veel later gestichte postdiensten in Beiroet, Jaffa en 
Jeruzalem op de zegels Mi 45-53, Yv 44-50 worden als meelopers 

beschouwd. Voorlopers met Duitse zee- of scheepsstempels bestaan niet, 
omdat de postverzending over land of met postboten van andere landen 

plaatsvond. Sinds 1889 komen zendingen met verschillende stempels 
van de marinescheepspost voor. 
Aanleiding tot de uitgifte van Reichspost-zegels met waardeopdruk in 
Turkse valuta (para, respectievelijk piaster) waren de vele 
koersschommelingen, die bij de verkoop van zegels met 
waardeaanduiding in pfenningen voor de posterijen onvoordelig waren. 
Opdruk van de naam van het land, zoals op de zegels van de Duitse 

postagentschappen in China en Marokko bleef achterwege. 
Bij de Germania-zegels met tekst “Reichspost” Mi 12-21, Yv 11-22) dient 

men op twee typen te letten. Namelijk de A in de naam van de munt 
PARA, respectievelijk PIASTER met of zonder dak. Daarvan zijn slechts 
zes waarden in omloop gebracht. De overige acht zijn kostbare zegels en 
gelden als niet-uitgegeven. De interesse hiervoor en voor andere zegels 
met opdruk SPECIMEN (overdruk in Latijns in plaats van Gotisch schrift 

op Germania-zegels met de tekst ‘Deutches Reich’ op papier zonder 
watermerk) heeft veelal alleen belang voor de specialist. 
Vele kleur-, perforatie- en typeverschillen vragen voorts ook de 
aandacht. 
Voor de postagentschappen in Beiroet, Jaffa en Jeruzalem gold 

verrekening in Franse francs. Dit was onvoordelig, hetgeen er toe leidde, 

dat het publiek zich tot andere agentschappen, die daar gevestigd 
waren, wendde. Dat gold vooral voor drukwerken en monsterzendingen, 
die daar in grote getale werden aangeboden. Daarom kwam begin 
augustus 1908 een vijftal zegels met opdruk in Franse francs in omloop 
(Mi 48-52, Yv 52-56). 
Niet erg waardevol maar bij de verzamelaars zeer in trek, zijn de 
stempels met de schertsende benaming ‘rozijnenstempel’. Dat geldt 

minder voor het extra stempel (bijv. Aus Jaffa/Deutsche Post) als 
aanduiding van de drie aan de weg van Jeruzalem naar Jaffa, 

respectievelijk bij Jaffa aangebrachte brievenbussen van de Duitse 
posterijen, welke stempels naast de frankeerzegels werden aangebracht. 
De bussen hingen in Ramleh, Sarona en Wilhelmina. 
Tot maart 1900 waren zeven Duitse postagentscahppen in Turkije 
gevestigd. 

20 



Drie daarvan in Constantinopel, die alle ingevolge een overeenkomst met 

de Turkse posterijen op 30 september 1914, werden gesloten. 
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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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