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

Donderdag 9 december 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 
 Kienen 
 Veiling 
 Verloting 

 
En ook:  

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad december 2021 
 

 

53e jaargang no. 10 
 

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

(penningmeester/veiling) 

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

 (rondzendverkeer) 



LET OP: 

 
 
 
 
Het zal U niet ontgaan zijn, de coronabesmettingen lopen weer op en de 
druk op de zorg is zodanig groot, dat de maatregelen weer zijn aange-

scherpt. Wat dat betekent voor deze Postmerkbijeenkomst is op het 
moment van schrijven, niet te voorspellen. 
Geen misverstand, wij hopen dat de decemberbijeenkomst doorgang kan 
vinden, want er zijn ook dit keer enkele specifieke “december” onderde-

len, zoals de verloting en de koffie/thee met wat lekkers, wat u vooraf-
gaand aan de bijeenkomst, wordt aangeboden door de vereniging. 

Mocht de bijeenkomst niet doorgaan, dan worden die activiteiten doorge-
schoven naar de eerstvolgende fysieke bijeenkomst. De Veiling gaat 
altijd wel door, dat wordt dan wel een schriftelijke veiling. Uw biedingen 
via de post, de mail of de telefoon dienen dan wel voor 9 december 
20.00 uur bij de veilingmeesters binnen te zijn. 
Of de speciale bijeenkomst georganiseerd voor onze Postmerk-
vrijwilligers(sters) doorgaat is ook onduidelijk. Daarover worden deze 

personen nog omgaand geïnformeerd. 
 

Guus van Wijk. 
 
 
 
 

 
Verslag van de grote veiling van donderdag 11 november 2021. 
De grote veiling werd gekenmerkt door het feit, dat hij niet zo groot was. 
We zijn natuurlijk afhankelijk van het aanbod en dat was niet zoveel. 
Toch 268 kavels met een redelijke variatie. Voor deze donderdag hadden 

zich al 16 schriftelijke bieders gemeld. Al vroeg, voor 18.30 uur, waren 

de eerste liefhebbers al binnen en daarna bleef men binnendruppelen. 
Om 20.00 uur bleek de zaal goed gevuld met ca 45 filatelisten. Bij de 
mededelingen werd het nieuwe lid Pieter Boots geballoteerd en om 20.10 
kon veilingmeester van vandaag Jaap de Bruin starten. Na wat aarzelin-
gen begon het goed te lopen en binnen een half uur werden de eerste 
165 kavels weggehamerd. Een korte pauze volgde en daarna volgde de 
albums en de dozen. Om 21.30 uur werd het laatste kavel verkocht en 

kon de afhandeling beginnen.  
 
Hierbij de cijfers: De 268 kavels zijn bijeengebracht door 29 inzenders 

en nalatenschappen. 54 bieders lieten van zich horen en kochten bij el-
kaar 160 kavels goed voor 60%. De omzet was € 4714,00. Voorwaar een 
geslaagde veiling!!  

Opgetekend door Guus van Wijk. 

 

Van het bestuur 
 

Verslag van de grote veiling 
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Een bijeenkomst in de Coronatijd geeft de nodige extra aandacht. 
Allereerst, kom alleen als u geen klachten heeft! Kom alleen als u er zich 

goed bij voelt, neem het besluit zelf en niet op aandringen van anderen! 
Als u komt is dat op eigen risico, Het Postmerk kan op geen enkele wijze 
verantwoordelijk worden gesteld. Als u verkouden bent, koorts heeft, 
veel hoest of niest of keelpijn heeft?? Kom dan niet en laat u testen!! U 

kunt altijd schriftelijk bieden!! 
 

Is dat niet het geval dan bent u van harte welkom, waarbij  u bij bin-
nenkomst wordt gecontroleerd op de QR code!! 
Filatelisten zijn mensen met verstand, laat dat ook merken bij uw bezoek 
aan onze bijeenkomst!!     

Guus van Wijk  
Namens het bestuur 

030-2204138 

a.m.van.wijk@kpnmail.nl 
 

 
 
 
 
 

In de ledenbijeenkomst van oktober is de begroting 2022 behandeld en 
goedgekeurd en is de contributie vastgesteld. Die is gelijk gebleven aan 
die van de voorgaande jaren. 
 
Hierbij het verzoek om reeds uw contributie te voldoen. Indien u voor 1 

januari betaalt dingt u mee in een verloting onder de snelle betalers!! 

 
Voor een lidmaatschap met digitaal Postmerknieuws zijn de kosten        
€ 12,50. 
Voor een lidmaatschap met papieren Postmerknieuws is dat € 17,50. 
 
Voor een abonnement op Filatelie komt daar nog eens € 20,57 bij. 
Totaal is het dan resp. € 33,07 dan wel € 38,07. 

 
Betalingen gaarne op (IBAN) NL43INGB0001690829 t.n.v. Het Postmerk 
in De Bilt. 

 
Penningmeester 

Guus van Wijk 
 

 

Postmerkbijeenkomsten in coronatijd 
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Contributie 2022 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Naam aanbrenger 
 

Aantal nieuw aangebrachte leden, 
aangebracht in 2021 

Jan Mulder 1 

 
 
 

 
 

Donderdag 13 januari 2022. 
Donderdag 10 februari 2022. 
Donderdag 10 maart 2022. 
 
 
 
 

 
Deze maand een wat kleinere veiling in verband met de andere, jaarlijks 

terugkerende, activiteiten in decmeber. Toch zitten er nog wel wat 
aardige, verrassende kavels tussen. Voor u de kunst om ze eruit te 
pikken. Natuurlijk zijn er nog tientallen kavels over van de grote 
november veiling, dus u denkt iets gemist te hebben, vraag ernaar en 
wellicht kunt u het nog aanschaffen tegen de inzetprijs. Natuurlijk geldt 

hierbij, wie het eerst komt..... 
Mocht het toch nog een schriftelijke veiling worden..... Gebruik het 
biedbriefje en zorg dat uw wensen op tijd bij een der veilingmeesters 
komt!!! 
Wat we dan wel aanbieden is, dat we zullen proberen om op alle vragen 

betreffende de kavels een antwoord te geven. Schroom dus niet om dat 

te vragen!! Biedingen moeten binnen zijn voor donderdagavond de 9e 
december 2021 20.00 uur. 

Hans Vermeulen, Guus van Wijk, 030-2204138, veilingmeesters. 
 

 

Ledenwerfactie 
 

De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zo-

veel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereni-

ging. De leden die nieuwe leden aanbrengen, ontvangen een 

prijs, gerelateerd aan het aantal aangebrachte nieuwe leden in 

dat jaar. 

 

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

Komende bijeenkomsten 
 

Van de veilingmeesters 
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Veiling 14 oktober  
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 44 Nederland 1852 1, 2, 3, mooi gerand 0 240,00 47,50 

2 44 Nederland 1864 4, 5, 6, Utrechtse 
druk 

0 150,00 29,50 

3 6 Wilhelmina hangend haar, 22,5 cent 
zwartgroen, ( 41) 

0 20,00 3,00 

4 44 Nederland 1893 Fl. 1,-  46B stempel 
Amsterdam, controle tanding 

0 30,00 6,00 

5 44 Nederland 1899 3 ct. Bontkraag PF 56 ** 75,00 15,00 

6 6 Nederland 2-zijdige hoekroltanding 
Kind 1933, ( R98 - 101) 

* 50,00 9,00 

7 6 Nederland Hulpuitgifte 1919, opdruk, 
(102) 

* 35,00 6,00 

8 6 Nederland opruimingsuitgifte 1923, 
opdrukken, (114 - 20) 

* 34,00 6,00 

9 253 Jubileum Wilhelmina 1923, 2,5 Gulden 
zwartbruin, (130) 

0 275,00 45,00 

10 253 Jubileum Wilhelmina 1923, 5 Gulden 
donkerblauw, (131) 

0 225,00 40,00 

11 6 Nederland opruimingsuitgifte 1923, 
opdrukken, (132 - 33) 

0 26,50 4,00 

12 44 Nederland 1924 Vliegende duif 
144/148 

** 110,00 20,00 

13 6 Nederland Kind 1932, (248 - 51) * 45,00 8,00 

14 250 Van Konijnenburg gr formaat 1946, 5 
Gulden groen, (348) 

* 180,00 10,00 

15 250 Van Konijnenburg gr formaat 1946, 10 
Gulden paars, (349) 

* 180,00 10,00 

16 10 Nederland, combinaties van tralie-
zegels, (356 a - d) 

** 120,00 12,00 

17 6 Nederland portzegels 1894, 5 cent 
tandje, (P13 - 26) 

* 290,00 35,00 

18 17 Suriname Willem III, 2 en 3 */0 4,00 1,00 

19 17 Suriname Wilhelmina Hartz 257-273, 
261 en 269 ontbreekt 

**/*/0  1,00 

20 17 Suriname inheemse voorstellingen 
blok 308 

** 80,00 8,00 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 december 2022 
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21 90 Engeland 1902 (102-114, 119A en 
120A )  1,5, 2 en 2,5 Pence ontbreken 

 148,00 10,00 

22 90 Engeland King George V 1912 (127-
140) 7p ontbreekt 

0 47,50 4,00 

23 18 Frankrijk Clément Ader 1938 (Yvert 
398, Michel 425) 

0 80,00 8,00 

24 18 Franse Koloniën, Exposition Internati-
onale 1937 Inini 

** 25,00 2,00 

25 18 Franse Koloniën, Exposition Internati-
onale 1937 St. Pierre et Miquelon 

** 50,00 5,00 

26 47 Duitse Rijk (575-I) met plaatfout ** 70,00 5,00 

27 47 Duitse Rijk (D144-154) ** 150,00 10,00 

28 47 Duitse Rijk (D155-165) ** 50,00 4,00 

29 47 Danzig (237-239) Minimale plakker-

rest 
* 55,00 4,00 

30 47 Sovjet Zone, West Saksen (138-149) 0 50,00 4,00 

31 15 Insteekkaartje Mecklenburg-
Vorpommeren 

**/*/0  5,00 

32 15 Geall. Bez., Berlijn, Brandenburg, 

uitgaven 1945 
**/0  2,00 

33 15 Opdrukken, Duitse Post Osten **  2,00 

34 220 Vaticaan 1938, congres Chr. Archeolo-
gie, 80 c violet ( Mi 71) 

** 75,00 6,00 

35 33 Portugal, divers   1,50 

36 33 Polen blokken en briefkaarten   2,00 

37 43 Nederland 5 jaarcollecties 
1983/84/89/90/91 + supplement 

** 120,00 6,00 

38 22 Nederland Speciale catalogus 2013   1,00 

39 33 Nederland 274 FDC's 1953/1998 nr. 
12 t.m. 72 beschreven, daarna onbe-
schreven 

  10,00 

40 86 Nederlandse postzegelmapjes 1 t.m. 
80 

**  10,00 

41 22 Doos met ca. 800 zegels   1,00 

42 68 Stapel Maximumkaarten voornamelijk 
zomerzegels 

  2,50 

43 44 Doos brieven o.a. Aangetekend,  
ansichtkaarten Nederland, Zweden 

  2,00 

44 22 Doos zwarte Hawid stroken   2,00 

45 44 Insteekalbum Indonesië, 8 zwarte 
bladen 

  2,00 

46 44 Insteekalbum Griekenland 6 witte 
bladen 

  3,00 

47 44 Insteekalbum Zwitserland v.a. 1850, 8 
zwarte bladen 

  15,00 

48 44 Nieuw insteekalbum in folie, Davo 
wapen USA 32 witte bladen 

  5,00 

49 44 Nieuw insteekalbum in folie, Davo 16 
witte bladen 

  3,00 

50 11 Insteekalbum Nederland in aantallen, 
voornamelijk postfris. roest, 32 witte 
bladen 

**/*  10,00 
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51 45 Hongarije Olympische spelen , Ring-
band zwarte insteekbladen 1952-1980 

0  4,00 

52 45 OGB, vrij compleet Importa Ned. An-
tillen 1960-1983, Suriname minder 
zegels 1960-1970 

**  10,00 

53 86 Map met circa 100 velletjes Nederland 
(gulden) 

**  4,00 

54 18 Frankrijk Schaubek album 2000 - 
2002 (Yv) 

0 138,00 6,00 

55 90 Nederland Davo I Crystal album leeg   4,00 

56 90 Nederland Davo II Standaard met 
zegels 

0  4,00 

57 90 Mooi insteekalbum Engeland 24 zwar-
te bladen 

0  30,00 

58 90 map met 35 voornamelijk Nederlandse 
vooroorlogse brieven 

  10,00 

59 44 Leuchtturm losbladig bankbiljettenal-

bum in cassette 
  5,00 

60 44 Importa Muntenalbum Beatrix, gul-
denperiode 

  3,00 

Nalatenschappen 
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

61 253 Wilhelmina hangend haar 1891, 50 
cent geelbruin, (43) 

0 25,00 3,00 

62 253 Wilhelmina 1923 ongetand, (82 - 83) ** 32,00 5,00 

63 253 Jubileumzegel 1913, 1 gulden wijn-
rood, (98) 

0 25,00 3,00 

64 253 Jubileumzegel 1913, 2,5 Gulden don-
kerviolet, (99) 

0 55,00 9,00 

65 253 Jubileumzegel 1913, 5 Gulden geel op 
roomkleur, (100) 

0 45,00 7,00 

66 253 Prestigeboekje Rembrandt 2006, (PR 
11) 

** 40,00 7,00 

67 200 N. Indië, Willem III, 2,5 gulden, violet 
en groen, (18) 

0 32,50 5,00 

68 200 Cijfer 1887, 5 ct geelgroen, (21) 0 32,00 5,00 

69 200 Wilhelmina 1908, 30 ct oranjebruin, 
(56) 

* 43,00 6,00 

70 200 Idem, 50 ct roodbruin, (57) * 40,00 6,00 

71 253 Frankrijk, Legiones Volontaires 1941, 
blok 1, plakkerresten op rand 

* 350,00 50,00 

72 251 Insteekkaart Churchill, Eng. Kol. **  4,00 

73 235 Klassieke zegels Duitsland, Italië etc */0 hoog 10,00 

74 260 Postzegelboekje 23x 1,5 cent grijs 
1935, een zegel eruit, PZ 22d N 

** 65,00 15,00 

75 260 FDC E3, gerepareerd, achterzijde later 

aangeplakt… 

 425,00 20,00 

76 259 Zwitserland, velletje Altstoffsammlung 
1942, (12x 405, 8x 406, 5x 407) 

** 98,00 10,00 

77 259 China, fraai vel Hong He terras 2003 **  3,00 

78 259 Japan, 3 velletjes bouwkunst 2001 - 
02 

**  3,00 
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79 259 Enveloppe met wat diversen, post-

stukken 
  1,00 

80 7 Plaatfouten NVPH catalogus 2017, plus 
Noodstempels 

  1,00 

81 259 Importa album met zegels en covers 
thema Bouwkunde op blanco bladen 

**  7,00 

82 259 Importa album met zegels en covers 
thema Bouwkunde op blanco bladen 

**  10,00 

83 259 Importa album met zegels en covers 
Nederland t/m 1986 op blanco bladen 

**  10,00 

84 259 Importa album met zegels en covers 
Nederland 1987 - 2000 op blanco 
bladen 

**  7,00 

      

   

  Kavel 64                              Kavel 65                             Kavel 71 

 

 

 

 

  Kavel 73 

Kavel 74 

Kavel 75 

Kavel 76 
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85 258 Multomap met zegels Arabische Staten 0  1,00 

86 258 Insteekalbum (8 wit) met zegels Indo-
nesië 

0  4,00 

87 258 Insteekalbum (16 wit tuss) met zegels 
Spanje, Portugal met klassiek 

0  12,00 

88 258 Insteekalbum (16 wit tuss) met zegels 
Scandinavië met klassiek 

0  9,00 

89 258 Insteekalbum (8 wit) met zegels 
Australië met klassiek 

0  4,00 

90 258 Leuchtturm insteekalbum met zegels 
New Zealand 

0  7,00 

91 257 Davo album met 210 FDC's Nederland, 
E190 - 350  

  3,00 

92 257 EDB Importa map met Ned. Kerstvel-
letjes 

**/0  1,00 

93 257 Nette map met Ned. Velletjes 0  1,00 

94 251 Ruim 300 Ersttagbriefe Duitsland (en 
iets andere landen) 1990 - 96 in 3 
albums 

  10,00 

95 251 Leeg album PTT mapjes Importa   1,00 

96 251 Leeg album PTT mapjes Davo   1,00 

97 251 60 Ersttagbriefe Duitsland in WWF 
map 1996 - 97 

  1,00 

98 253 Insteekboekje divers **/0  3,00 

99 253 Insteekalbum (8 wit) met zegels Ne-
derland, veel klassiek en complete 
series 

**/*/0  20,00 

100 253 Idem, (16 wit) met zegels Nederland, 
veel klassiek en complete series 

**/*/0  35,00 

101 256 Insteekalbum (8 wit tuss) met zegels 
Scandinavië 

0  2,00 

102 251 Insteekalbum, (8 wit tuss) met wat 
zegels Tunesië 

0  1,00 

103 251 Insteekalbum (24 zwart) met zegels 
Franse Kol. Afrika 

*/0  6,00 

104 251 Leuchtturm insteekbiek (16 zwart) 
met zegels Kampuchea, Cambodja 

**/0  3,00 

105 256 Insteekalbum, (8 wit tuss) met zegels 
USA 

0  1,00 

106 256 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Duitsland, Reich, Brd etc 

0  1,00 

107 240 Insteekalbum (16 wit) met Europa 
Cept en wat UK, Canada 

**/0  20,00 

108 251 Leuchtturm insteekbiek (12 zwart) 
met zegels  Laos 

0  1,00 

109 240 Insteekalbum (16 wit), niet fraai, met 
zegels Skandinavië 

0  3,00 

110 256 Insteekboekje zegels Spanje **  3,00 

111 256 Insteekboekje zegels Portugal,  
Roemenië 

**/0  2,00 

112 260 Regie der Belgische Posterijen, in 5 
boekjes, 1966 - 89 

*  10,00 
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113 240 Bak met ca 90 poststukken, met oa 
Grootrond en korte en lange balk- 
stempels 

  40,00 

114 260 Edel Collectie over de 20ste eeuw in  
2 fraaie mappen 

0  5,00 

115 260 Doos met 26 telebrieven en 42 ECU-
brieven 

  5,00 

116 260 Doos met 46 jaarsets Nederland, 1985 
- 2000 

**  40,00 

117 255 Doos met ca 500x FDC WK Voetbal 
1994 E323, onbeschreven 

  1,00 

118 255 Doos met ca 500x FDC KPN naar de 
beurs 1994 E325, onbeschreven 

  1,00 

119 260 Ca 500 Ned. FDC's in doos, tussen E50 
en 393 met en zonder adres 

  5,00 

120 260 Ca 430 Ned. FDC's in doos, tussen E30 
en 101, met en zonder adres 

  10,00 

 

 

 

 

 
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 verandert volgend 
jaar niet en blijft net als in 2021 € 0,96! 
De basistarieven voor het versturen van brieven in Nederland en van 
Nederland naar het buitenland, veranderen niet in 2022. Dit is het gevolg 
van de positieve bijdrage van zowel de Sandd postvolumes als van de 

incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020 als gevolg 
van de coronapandemie. Het niet veranderen van de basistarieven in 

2022 sluit ook aan bij de recent gewijzigde Postregeling, die een 
gematigde tariefontwikkeling in de jaren daarop mogelijk maakt. 
Voor frankeren met de frankeermachine is in 2022 het tarief € 0,90. Een 
postzegel voor brieven naar het buitenland kost € 1,55. De zakelijke 

tarieven voor het versturen van post naar binnen- en buitenland stijgen 
wel in 2022. Het zakelijke productaanbod wordt vereenvoudigd en 
overzichtelijker gemaakt. 
 
Ook de basistarieven voor het versturen van een pakket in Nederland en 
van Nederland naar het buitenland veranderen niet volgend jaar. Een 
gewoon pakket verzenden binnen Nederland kost in 2022 nog steeds     

€ 7,25. Online voorbereiden betekent dat het versturen van een pakket 
binnen Nederland € 0,50 goedkoper is. 
Voor het versturen van pakketten naar landen buiten Europa is per 15 
november 2021 de tijdelijke coronatoeslag gehandhaafd, maar wel naar 
beneden bijgesteld. Dit omdat het vliegverkeer weliswaar toeneemt, 
maar de transportcapaciteit schaars blijft. 
Het complete productaanbod van PostNL voor 2022, inclusief tarieven, is 

vanaf 1 november j.l. te vinden op postnl.nl/tarieven2022.  
 
 

 

 

 

 

 

Feuille de luxe. 
Luxe velletje, een begrip voor velletjes, die vooral in Frankrijk tegelijk 
met de uitgifte van een nieuwe zegel door de posterijen in een geringe 
oplage worden vervaardigd en aan hoge functionarissen worden 
geschonken. Later komen ze wel eens in de handel terecht. De 

vervaardiging van deze velletjes geschiedt met speciale cliche’s, soms in 
een andere, dan weer in dezelfde kleur als de normale uitgifte. De zegels 
in de velletjes zijn, ook uitgeknipt, niet voor frankering geldig. 
Gestempelde exemplaren kunnen alleen voorkomen “op verzoek”.  
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Postzegel ABC 
 

Postzegelprijs in 2022 



Het papier is aan de onderzijde driemaal doorstoken als bewijs dat het 

velletje door de staatsdrukkerij is vervaardigd. Zij worden ook wel 
‘épreuve d’État’ (proefdrukken van de staat) genoemd. Soortgelijke 
produkten zijn in Duitsland onder de naam ‘ministerblokken’ bekend. Zij 
komen in meer landen voor. 
 
Figuurstempel. 

Onder dit begrip worden alle stempels verstaan die qua uiterlijk niet 
zonder meer onder een vast te stellen vorm, bijvoorbeeld ring-, ruit- of 
roosterstempel gerangschikt kunnen worden. Daartoe behoren 
scheepjesstempel, guirlandestempel, monogramstempel, enz. Voorts 

worden ook bijvoorbeeld Maltezerkruisstempel en rosettenstempel door 
verschillende verzamelaars onder figuurstempels gerekend. Soortgelijke 

stempels mogen zich in de grote belangstelling van specialisten 
verheugen. 
 
Figuurtanding. 
Reeds vele malen zijn qua formaat vreemde zegels in omloop gebracht, 
maar ook qua tanding zijn er bijzondere zegels uitgegeven. Bijvoorbeeld 
van Gibraltar (Mi 225-228, Yv 220-223), die wel aan het normale 

zegelformaat voldoen, maar geperforeerd zijn volgens de contouren van 
de rots van Gibraltar, welke op de zegels staat weergegeven. In Maleisië 

verzon men in 1970 ter gelegenheid van de opening van de Negara Bank 
van dit land iets soortgelijks. Op die zegels (Mi 79-80, Yv 82-83) zijn 
munten afgebeeld. De perforatie werd cirkelvormig rond die munten 
aangebracht. Om echter vellen te kunnen drukken diende, apart van 
genoemde tanding, nog een tweede, in dit geval vierkante, tanding 

plaats te vinden, die de tekst op de zegels omsloot. De verzamelaar kan 
derhalve deze herdenkingszegels in zijn geheel, maar ook alleen de 
muntafbeeldingen in zijn album opnemen. Dit laatste is overigens niet 
aan te bevelen, omdat de postzegel als zodanig wordt verminkt. 
 

Filatelie. 

Een uit de Griekse woorden ‘philos’ = vriend en ‘ateleia’ = vrijdom van 
rechten min of meer gekunsteld samengestelde aanduiding. Al in 1865 
werd die door de Franse verzamelaar M. Herpin als internationaal begrip 
voor het bezig zijn met postzegels, stempels, enz. voorgesteld en die na 
korte tijd over de hele wereld burgerrecht verkreeg. Zij het dat het 
woord afhankelijk van de verschillende landstalen ook andere 
schrijfwijzen had. Men schrijft bijvoorbeeld philatelie, philately, filatelie, 

enz. Dr. Kanner uit Israël paste een aanrdige variant toe met de Griekse 
woorden: ‘philos’ = liefde ‘a’= zonder en ‘telos’ = einde of wel ‘liefde 
zonder einde’. Met betrekking tot de manier van bezig zijn met 

postzegels wordt nogal eens onderscheid gemaakt en spreekt men van 
verzamelaars en filatelisten. De verzamelaar zou degene zijn die een 
catalogusverzameling of een beeldverzameling vergaart.  
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De filatelist houdt zich daarenboven min of meer intensief bezig met 

bijvoorbeeld afwijkingen, afstempelingen en de tijd dat zij werden 
gebruikt of met de postgeschiedenis van een land. Hetgeen voor dit 
laatste het raadplegen van omvangrijke literatuur is vereist. In dit 
verband hebben zich in verschillende landen nog andere begrippen 
ingeburgerd zoals: postzegelkunde, Briefmarkenkunde, timbrologie, enz. 
Het auteursrecht van Herpin op het woord ‘filatelie’ wordt overigens 

omstreden. Men vermoedt dat Arthur Maury de eigenlijke vader is en 
tracht dit te staven door het feit dat het woord ‘filatelie’ in een door hem 
uitgegeven tijdschrijft ‘Collectioneur de Timbre Poste’ (nr 1 van 1864) 
zonder de naam van de auteur voor het eerst is voorgesteld. Het artikel 

was getiteld ‘baptême’ = doop. Anderzijds wordt in hetzelfde nummer 
Herpin (zonder vermelding van een voornaam) gekenschetst als een 

belangrijke verzamelaar. Deze zou destijds al meer dan 25 complete 
landenverzamelingen de zijne kunnen noemen. Uiteraard is thans niet 
meer mogelijk uit te maken, wat waarheid en wat verdichtsel is. 
 
FIP = Fédération Internationale de Philatélie.  
FIP-thematische filatelie. 
Een overkoepelend orgaan van verzamelaars, die zich met een thema of 

themagroep bezig houden en uitwiseling van ervaring en verder 
onderzoek van hun thema’s beogen. Het lidmaatschap staat open voor 

elke verzamelaar, die lid is van een vereniging of thematische werkgroep 
die via een landelijke bond bij de FIP is aangesloten. Deze thematische 
verenigingen en werkgroepen, die het kontakt met de leden 
onderhouden via publicaties, worden door de FIP belangrijk ondersteund. 
Van de volgende thema’s bestaan dergelijke werkgroepen, waarvan de 

adressen via de Vereniging Beeldfilatelie verkregen kunnen worden: 
architectuur; atollen; beeldhouwkunst; bosbouw; elektriciteit; esperanto; 
farmacie; fauna; flora; geneeskunde; heraldiek; klederdrachten; 
landbouw; landkaarten; landschappen; mototvoertuigen; muziek; 
mijnbouw; nobelprijswinnaars; olympiades; papier en drukkunst; post en 

telecommunicatie; rechtspraak; rode kruis; ruimtevaart; schepen; 

schilderkunst; spoorwegen; sport; toneel; vlaggen; vrouwen. 
 
Firmaperforatie. 
Ter voorkomingvan misbruik van de postzegelkas hebben vele firma’s 
hun voorraad zegels door middel van en perforatie (letters, firmavignet, 
symbolen, of anderszins) gekenmerkt. Dergelijke geperforeerde zegels 
worden door de meeste verzamelaars als waardeloos beoordeld. Er 

bestaan echter verzamelaars (in Nederland, de USA, Duitsland, 
Zwitserland, enz.) die er een specialverzameling uit samenstellen en er 
proberen achter te komen van welke firma’s , in welke plaatsen en uit 

welke tijd, deze perforaties stammen en in welke zegels zij voorkomen. 
Ook z.g. POL-perforatie. De perfratieapparatuur werd in 1867 door de 
Engelsman Joseph Sloper uitgevonden en met een octrooi beschermd. 
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13 Maart 1868 werd deze perforatie door de Engelse postdienst 

toegelaten. In Zwitserland in 1874, in Nederland in 1875, in Frankrijk in 
1876 en in Duitsland in 1877. Heel eigenaardig was de perforatie van de 
firma Tiller in Wenen. Deze liet haar postzegels in 1890 van een 
horizontale perforatie over het hele zegeloppervlak voorzien. Evengoed 
zijn in bijna alle landen geperforeerde zegels verboden, omdat van 
geïnteresseerde zijden nogal wat ongemak is aangericht, bijvoorbeeld 

LUPOSTA. Behalve de firmaperforatie kent men in verschillende landen 
ambtelijke perforatie, waarmee postzegels tot dienstzegels worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld Luxemburg met perforatie “officiel”, Beieren met 
“E” en Zwitserland met een “kruis”.  

 
FISA. 

Afkorting voor Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques. 
 
Fiscaalzegel. 
Ook wel belastingzegel genoemd. Het wordt ter verrekening van betaalde 
belastinggelden gebruikt. In uitzonderingsgevallen worden deze zegels 
ook wel voor frankering van postzendingen gebruikt of ambtelijk 
daarvoor toegelaten (bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland). Het postale gebruik 

dient echter door een duidelijk stempel te worden aangetoond. Wanneer 
fiscale zegels door een of andere opdruk in een postzegel veranderen, 

dan geldt het uiteraard zegels die ook ongebruikt verzameld kunnen 
worden en in een catalogus een volwaardig nummer verdienen. De Britse 
en de vele in de koloniën of landen van de Britse Commonwealth 
uitgegeven zegels waren en/of zijn terzelfde tijd post- en fiscaalzegel. 
 

Fiscale postwissel. 
Als zodanig werden in dejaren 1882-1907 door de Oostenrijkse 
posterijen postwaardestukken met waardeindruk uitgegeven. Deze 
belastingbetalingsbewijzen bestaan uit een dienstbriefkaart met 
waardeindruk en tegelijk een briefkaart die als kwitantie dient met 

daaraan bevestigde belaingsformulieren. Echt gebruikte stukken bestaan 

als briefkaarten, omdat de andere delen afgescheurd, ingenomen en 
vernietigd werden. In Aschers postwaardestukkencatalogus worden 35 
hoofdnummers en een aantal verdere typen opgesomd. Door 
postwaardestukkenverzamelaars worden dergelijke postwissels hoog 
gewaardeerd. 
 
Fiscale toeslagzegel. 

Een wat ongelukkige, maar nog wel gebruikte benaming voor een 
verplichte toeslagzegel, die echter maar zelden voor belasting-
verrekening dient. Voor de door een afzender gewenste en vroeger in de 

praktijk mogelijke bestelling op zondag, zonder expressebestelling, 
behoefde men in de eigenlijke zin van het woord echter geen belasting te 
betalen. 
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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 
 

17 



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! 




