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Deze maand: 
 

Een veiling met veel 
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Wij verrichten taxaties voor boedelverdeling, 
successie, e.d. 
Tevens veilingbemiddeling voor verkoop van 
verzamelingen, e.d. 
 
Voor informatie e-mail:  
postzegelveilingjjdebruin@yahoo.com 
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Het Bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de  
ledenbijeenkomst  van 
 

Donderdag 10 maart 2022 
 

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

activiteiten om 20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur.  
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Verenigingsnieuws 
 Ledenwerfactie 2021 en snelle betalers 2022 
 Veiling 
 Verloting 

 
En ook: 

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad maart 2022 
 

 

54e jaargang no. 3 
 

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: 

 
 
 
 
Wanneer de thans rondzwervende berichten over corona (Covid-19) in-
derdaad werkelijkheid worden, ziet het er gunstig uit voor het Neder-

landse verenigingsleven. Zo lijken de zo beperkende Coronamaatregelen 
stap voor stap te worden afgebouwd. De Nederlandse samenleving lijkt 
zich, ondanks een zekere mate van ongewisheid, stap voor stap verder 
te openen.   

 
Terwijl de openstelling van het H.F. Witte centrum in februari al een aan-

gename verrassing was, lijken de huidige voortekenen zelfs op meer te 
duiden, bijv. op Postmerkavonden in maart (en wie weet ook april?) van 
bijv. 20.00 tot plm. 22.15, zonder dat H.F. Witte’ s bar meteen gesloten 
zal worden.  
 
In afwachting daarvan hebben wij intussen een programma uitgewerkt 
voor de komende ledenbijeenkomsten, waarbij tevens “enig achterstallig 

onderhoud” is verwerkt. Zo komen in de bijeenkomst van maart bijv. ook 
de prijzen aan de orde voor de aanbrenger(s) van de nieuwe Postmerk-

leden en die voor de zgn. snelle betalers van de jaarlijkse contributie. En 
wij zullen aan het einde van de maartbijeenkomst de verloting organise-
ren, die oorspronkelijk gepland was in december 2021 (en waarvoor nog 
steeds vele loten verkocht moeten worden). Mogelijk nodigen de uitge-
stalde prijzen in de zaal u uit om (toch nog) een gokje te wagen. Ook 

voor de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst, die in december helaas werd 
afgelast, is ruimte gevonden, nl. in de maand april. Op korte termijn 
zullen de Postmerkvrijwilligers daarvoor een uitnodiging ontvangen.  
 
Tenslotte zal, voor Postmerkleden geen verrassing uiteraard, een gedeel-

te van de aprilbijeenkomst besteed worden aan de A.L.V. (de Algemene  

ledenvergadering), waarbij Het Bestuur verantwoording aflegt over het 
gevoerde beleid in 2021. Werk aan de winkel dus! Maar ook ontmoetin-
gen! En plezier! Tot donderdag 10 maart 2022. 

Otto Verkoren.  
 

 
 

 
 

Verslag van de bijeenkomst van 10 februari 2022. 

Na een langdurige pauze vanwege de coronaproblemen kon er eindelijk 
weer een gezamenlijke bijeenkomst worden gehouden. Er waren 34 per-
sonen aanwezig in de zaal en omdat de veiling was samengesteld als 
schriftelijke veiling, waren er meer kavels dan gebruikelijk was. 

 

Van het bestuur 
 

Verslag van de vorige bijeenkomst 
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Otto Verkoren opende om 19.30 uur de bijeenkomst en heette ieder wel-

kom op de 1e bijeenkomst van 2022. Aangezien de zaal 0m 22.00 uur 
leeg moet zijn, kunnen er tot 21.45 consumpties worden besteld en zal 
er een verkort programma worden gehouden. Op de volgende bijeen-
komst zal een uitgebreid programma worden gehouden i.v.m. de loterij. 
 
Op de vraag uit de zaal of de kavels waar niet op wordt geboden alsnog 

kunnen worden gekocht, deelt Guus mee dat ze na afloop van de veiling 
tegen de inzetprijs kunnen worden meegenomen. 
Vervolgens worden de kienbriefjes aan de man gebracht en kan Otto 
beginnen met het opnoemen van de getallen. De prijzen werden als volgt 

verdeelt: De 1e prijs ging naar Jan van Ginkel en de gedeelde 2e, 3e en 4e 
prijs gingen naar Ronald Huls, Jan Pijnenburg en alweer Jan van Ginkel. 

Na een korte pauze kon worden begonnen met de veiling. 
 

Jan Rentinck. 
 
 

Nogmaals dringend verzoek! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 5 

Contributie 2022 
 
In de ledenbijeenkomst van oktober is de begroting 2022 behandeld 
en goedgekeurd en is de contributie vastgesteld. Die is gelijk geble-
ven aan die van de voorgaande jaren. 
 
Hierbij het dringende verzoek aan die mensen die hun contri-

butie nog niet hebben voldaan. Dit alsnog te doen.  
 
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 Post-
merk in De Bilt. 
 

Penningmeester 

Guus van Wijk 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Er heeft zich een nieuw lid aangemeld: W. Klarenbeek uit Wijk bij Duur-

stede. Komt al jaren op de grote veilingen van onze vereniging. 
 
 
 
 

 
 
Donderdag 14 april 2022. 
Donderdag 12 mei 2022. 
Donderdag 9 juni 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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 
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Ballotage 
 

Coronamaatregelen 

Maar… 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!! 
In alle andere gevallen bent u van harte welkom! 
 



 

 
 
 
 
Na een paar schriftelijke veilingen maar weer eens een “echte” veiling!!! 
Voor de veilingmeester wat meer te sjouwen, maar dat is dan ook het 

enige nadeel. De bieders zien met enthousiast opgeheven bordjes, maakt 
een veiling toch veel leuker.  
De zaal was de vorige maand goed gevuld en de 160 kavels, 
bijeengebracht door 25 verschillende inzenders, werden in gestaag 

tempo aan de man/vrouw gebracht. Maar liefst 27 bieders (waaronder 8 
schriftelijke) werden beloond met een of meerdere kavels. Met een totaal 

bedrag van ruim €1.200,00 was de veiling succesvol te noemen. Ook al 
omdat ca 68 % werd verkocht. 
Ruim voor 22.00 uur was alles afgerekend en uitgedeeld en de restanten 
ingeladen. Zoals het er nu uitziet gaan we de komende maanden weer 
fysiek veilen. 
In maart een veiling, waarvan een groot aantal kavels wordt aangeboden 
voor de symbolische inzet van € 1,00. 

Hans Vermeulen, 
Guus van Wijk, 

Veilingmeesters 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

1 10 Nederland, Michiel de Ruyter 1907, 
(87 - 89) 

0 8,00 1,00 

2 10 Hulpuitgifte 1919, (102 - 03) 0 14,00 1,00 

3 10 Kind 1924, (141 - 43) 0 16,00 1,00 

4 10 Kind 1928, (220 - 23) 0 10,00 1,00 

5 17 Nederland Kinderzegels 1931, 240-
243 

0 35,00 1,00 

6 29 Kind 1934, hoogste waarde, (273 0 20,00 1,00 

7 29 Zomer 1935, (274 - 77) 0 18,00 1,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 10 maart 2022 
 

Van de veilingmeesters 
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8 29 Luchtvaartfonds 1935, (278) 0 12,00 1,00 

9 17 Nederland Zomerzegels 1937, 296-
299 

0 8,00 1,00 

10 17 Nederland tweezijdige hoekroltanding 
R57 R58 R59 R61 R62 R64 

**/*  1,00 

11 10 300 jaar Unie v Utrecht 1938, (287 - 
88) 

** 18,00 1,00 

12 29 van Riebeeck zegels 1952, (578 - 81) 0 14,50 1,00 

13 10 luchtpost 1933, ster van 6 zegels,  
(Lp 10) 

**/* 10,00 1,00 

14 200 N. Indië, Wilhelmina 1908, 25 ct  
violet, (55) 

* 20,00 1,00 

15 89 Aruba 1992 113-115 en 116/117 ** 9,80 1,00 

16 89 Aruba 1993 118 en 119/121 ** 8.30 1,00 

17 74 Gibraltar 4 series 348 -363 ** 25,00 1,00 

18 74 Gibraltar 432-446 ** 43,00 1,00 

19 29 Spanje, 500 jaar Karel V 2000, Mi 
3530 - 32)  

** 4,30 1,00 

20 7 9 oudere zegels Thailand 0  1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 90 10  Zogenaamde eerste dag envelop-

pen 
  1,00 

22 90 "Curieus" poststuk uit WO II   1,00 

23 90 "Curieus" poststuk uit WO II   1,00 

24 90 15 Ongebruikte postwaardestukken   1,00 

25 90 Verzendbewijs pakketje Zwolle-Brussel   1,00 

26 74 Gelopen RZ boekje Nederland, rest-
waarde ca € 58,00 

**  1,00 

27 74 Gelopen RZ boekje Oostenrijk rest-
waarde ca € 89,00 

**  1,00 

28 74 Gelopen RZ boekje thema muziek, 
restwaarde ca € 57,00 

**  1,00 

29 74 Gelopen RZ boekje, Balkan, Hongarije,  
Bulgarije restwaarde € 160,00 

**/*/0  
 
 

1,00 
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Kavel 20 



 

30 74 Gelopen RZ boekje Denemarken rest-
waarde € 85,00 

**  1,00 

31 74 Gelopen RZ boekje Rep. Suriname 
restwaarde ca € 70,00 

0  1,00 

32 74 Gelopen RZB Ned. Antillen, restwaarde 
€ 70,- 

0  1,00 

33 22 Pakket insteekkaarten ZEER divers   1,00 

34 22 140 x FDC Nederland, met getypt en 
geschreven adres 

  1,00 

35 22 Nederland Speciale catalogus 2007   1,00 

36 22 Nederland Speciale catalogus 2015   1,00 

37 11 40 Ansichtkaarten Duitsland,  
Zwitserland en enkele FDC's 

  1,00 

38 22 Doos 256 brieven, poststukken   1,00 

39 45 Lindner voordrukalbum Bulgarije 
1974-1979 Blokken en velletjes, leeg 

  1,00 

40 45 USA insteekalbum 6 bladen wit 0  1,00 

41 45 Insteekalbum 6 bladen, wit. Diverse 
landen 

0  1,00 

42 22 Ringband met Prehistorische dieren   1,00 

43 22 Insteekalbum 6 bladen wit, OGB   1,00 

44 22 Insteekalbum 16 bladen wit Thema 
Flora 

  1,00 

45 7 2 A5 insteekalbums, zegels diverse 
landen 

  1,00 

46 44 A5 insteekalbum KaBe 16 zwarte  
bladen Ned. Indië + divers 

  1,00 

47 44 A5 insteekalbum Importa Alpha 8 
zwarte bladen Noorwegen 

  1,00 

48 44 A5 insteekalbum Divers   1,00 

49 44 Mapje poststukken koningshuis   1,00 

50 44 Insteekalbum Italië + divers 8 zwarte 
laden 

  1,00 

51 44 Insteekalbum Britse gebieden, etc.   1,00 

52 44 Victoria album Indonesië   1,00 

53 44 Voorraadboek Nederland 1872-1953 0  1,00 

54 44 Voorraadboek Nederland 1985-2000 0  1,00 

55 44 Insteekalbum themazegels 16 bladen 
zwart 

  1,00 

56 44 Davo Luxe Deutschland III album leeg   1,00 

57 44 Insteekalbum 8 bladen zwart Neder-
land v/a 1945 ongebruikt 

*  1,00 

58 44 Insteekalbum 8 bladen wit Nederland 
v/a 1966 

**  1,00 

59 11 Insteekalbum 8 bladen wit, velletjes 
Nederland, Suriname 

**/0  1,00 

60 11 Insteekalbum matig, diverse zegels   1,00 
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Nalatenschappen. 
No. 
61 

Inz. 
230 

Omschrijving 
Nederland, Wilhelmina gr formaat 
1899, 5 Gulden, (79) 

**/*/0 
0 

C.W. 
8,00 

Inzet 
1,00 

62 230 Wilhelmina gr formaat 1927, 2,5 en 5 
Gulden, (164 - 65) 

0 9,00 1,00 

63 230 Kind 1935, (279 - 82) 0 14,00 1,00 

64 230 Zomerzegels 1955, (655 - 59) ** 16,00 1,00 

65 200 Ned. Indië, Willem III 1874 grijsgroen, 
(3) 

0 8,00 1,00 

66 200 Wilhelmina 1897, 12,5 ct grijs, (24) * 15,00 1,00 

67 200 Cijfer 1909, 4 ct ultramarijn, (45) 0 17,50 1,00 

68 200 Wilhelmina 1908, 15 ct bruin, (50) * 12,50 1,00 

69 240 België, voor de oorlogsslachtoffers 
1947, (OBP 751 - 55) 

* 45,00 6,00 

70 240 Idem, Begijnhof Brugge 1954, hoogste 
waarde, (OBP 951) 

** 67,50 10,00 

71 240 Idem, Anti teringzegels 1954, (OBP 
955 - 60) 

** 35,00 6,00 

72 250 Frankrijk, Rode Kruis 1918, Yv 156 * 140,00 15,00 

73 250 Idem, Caisse d'Amortissement, 1930, 
Yv 256 

* 100,00 10,00 

74 250 Idem, Clement Ader, luchtvaartpionier 
1938, Yv 398 

* 110,00 12,00 

75 230 Gr. Brittannië, Edward VII 1902, 2'6 
Sh purpur, Mi 115 A 

0 90,00 10,00 

76 230 Idem, 5 Sh karmijn, Mi 116 A 0 120,00 15,00 

77 7 Strait Settlements 6 klassieke zegels 0 220,00 15,00 

78 250 Insteekkaart met 5 postzegelboekjes 
Israël 

**  1,00 

79 259 China, fraai vel Hong He terras 2003 **  1,00 

80 262 FDC album met ca 150 covers met 
stempels Veldpost, veelal 70- en 80-er 
jaren 

  5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavel 72 

Kavel 70 
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81 262 FDC album met ca 130 covers thema 

Ned. Kon. Huis 
  5,00 

82 260 FDC album met ca 125 Ned. FDC's, 
vanaf E11 - 146, beschreven tot E 87 

 1.000,00 25,00 

83 260 Map met ca 115 poststukken  
1967 - 69 met veelal vd Wart stem-
pels 848 - 960 

  5,00 

84 260 FDC album met ca 160 Ned. FDC's, 
van E295 - 428, onbeschreven 

  1,00 

85 258 Insteekalbum (6 wit) met zegels  
Baltische staten, Liechtenstein, 
Luxemburg 

**/0  5,00 

86 258 Insteekalbum (16 wit tuss) half vol 
met zegels Zuid Amerika 

0  5,00 

  

 
    

  

             Kavel 73                                                          Kavel 74 

  

Kavel 75 Kavel 76 

 

Kavel 77 
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87 258 Insteekalbum (8 wit tuss) vol met 
zegels oa India, Turkije met klassiek 

0  5,00 

88 258 Insteekalbum (6 zwart) met zegels 
Midden Oosten 

0  5,00 

89 258 Insteekalbum (16 wit ) met zegels 
Australië 

0  5,00 

90 258 Insteekalbum (16 wit tuss) met zegels 
Spanje, Portugal met klassiek 

0  6,00 

91 251 Leuchtturm insteekboek (16 zwart) 
met zegels Kampuchea, Cambodja 

**/0  1,00 

92 251 Leuchtturm insteekboek (12 zwart) 
met zegels  Laos 

0  1,00 

93 253 Insteekboekje divers **/0  1,00 

94 256 Insteekboekje zegels Spanje **  1,00 

95 230 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Nederland, N. Indië, Antillen,  
Suriname 

**/0  10,00 

96 251 Leeg album PTT mapjes Davo   1,00 

97 250 Mapje met 19 poststukken, veelal 
Ned. en OG 

  8,00 

98 230 Insteekalbum (8 wit) met zegels  
diverse landen 

0  1,00 

99 230 Insteekalbum (32 wit tuss) met zegels 
Nederland **/0 en Duitsland Brd. 0 

**/0  15,00 

100 251 Insteekalbum (32 zwart) met veel 
zegels Japan 

0  16,00 

101 251 Insteekalbum (8 zwart) met ca 200 
zegels Filipijnen, modern en ouder 

0  6,00 

102 258 Insteekalbum (16 wit) met aardige 
verzameling België tot 1966, veel 
klassiek 

0  20,00 

103 258 Insteekalbum (16 wit) met België 
1968 - 95, ook spoorwegzegels 

0  6,00 

104 263 Davo standaard Ned. I vrijwel leeg, 
inhoud wat velletjes 90-er jaren 

**  1,00 

105 263 Album met ca 70 FDC's Ned., E172 - 
249 

  1,00 

106 263 Davo standaard Ned. I, met zegels 
van 1970 - 95 

**  1,00 

107 257 Insteekalbum (20 zwart) met zegels 
Arabië, veel schilderijen 

0  5,00 

108 251 Insteekalbum (16 zwart) met ca 100 
zegels Malta 

0  3,00 

109 262 Dik insteekalbum met ca 1000 per-
soonlijke zegels en wat velletjes 

0  50,00 

110 257 Insteekalbum (16 wit) met wat  
modern Israël en wat Palestina 

0  3,00 

111 258 Insteekalbum (8 wit tuss) met zegels 
oa Sport 

**/0  1,00 

112 264 Verzameling Ned. Davo Luxe IV, velle-
tjes 1970 - 2000, zegels vanaf 1994 

**  10,00 

113 263 Stapeltje van ca 100 Ned. FDC's met 
mapje 

  1,00 
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114 263 Cassette met de 12 provincievelletjes, 
2002 (144 x € 0,39) 

**  35,00 

115 263 Doosje met ca 140 Ned. Kindvelletjes, 
postzegelboekjes en wat losse zegels, 
FL periode 

**  5,00 

116 7 NVPH Speciaal catalogus NOG 2020   5,00 

117 240 13 Postzakken (Po & Po) 2012 - 18   5,00 

118 240 doosje met ca 60 Nederlandse post-
stukken 

  1,00 

119 260 Doos met postzegels van diverse lan-
den, diverse thema's 

  5,00 

120 7 Doos met FDC Nederland, ca 20x E266 
en ca 450x E267 

  3,00 

121 11 Insteekalbum 32 bladen wit, Neder-
land nrs.1003-1664 

**/0  5,00 

122 11 Schaubeck oud wereldalbum (veel in 
geknipt) 1888 

0  2,00 

123 11 Insteekalbum 16 bladen wit, BRD **/0  5,00 

124 11 Insteekalbum 16 bladen wit, België 0  3,00 

125 11 Insteekalbum 16 bladen zwart BRD **/0  4,00 

126 44 Nieuw in folie Importa Climax insteek-
album groen 24 witte bladen 

  4,00 

127 44 Nieuw in folie Importa Edelweis in-
steekalbum rood 16 witte bladen 

  3,00 

128 45 Insteekalbum Polen 16 bladen wit   5,00 

129 45 Insteekalbum Nederland 16 bladen wit **  10,00 

130 45 Ringband BRD 13 bladen zwart 0  5,00 

131 22 Insteekalbum thema vlinders, zegels 
en velletjes16 bladen zwart 

  4,00 

132 22 Fraai FDC album met Flora en Fauna 
FDC's 

  4,00 

133 22 Insteekalbum thema vogels 16 bladen 
zwart 

  4,00 

134 22 Insteekalbum thema vlinders 16  
bladen zwart 

  4,00 

135 22 Insteekalbum thema vissen 16 bladen 
zwart 

  4,00 

136 264 Erka album gevuld met N. Indië,  
Suriname, Antillen tot 1975 

*/0  5,00 

137 264 Map met wereldverzameling op blanco 
bladen 

0  3,00 

138 264 Verzameling Nederland 1970 - 93 in 
Davo standaard I 

**/0  3,00 

139 264 Verzameling Nederland 1945 - 70 in 
Davo Luxe II 

**/0  10,00 

140 260 Holland album met Ned. en iets OG tot 
1955 

*/0  1,00 

141 260 Map  met collectie Suriname, Antillen 
en België tot ca 1975 

**  10,00 

142 260 Davo album met ca 70 FDC's Antillen 
1965 - 79 

  1,00 
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142 260 Map met ca 30 poststukken divers 1,00 

143 258 Insteekalbum (8 wit) met zegels M- en 
Z-Amerika 

0  5,00 

144 258 Multomap (10 zwart) met zegels  
Griekenland, Ierland 

0  5,00 

145 258 Multomap (12 wit) met verzameling 
Roemenië, ook klassiek 

0  3,00 

146 258 Multomap (12 zwart) met zegels Italië, 
S Marino, Vaticaan, met klassiek 

0  15,00 

147 240 Insteekboek met verzameling Indone-
sië 1996 - 2002 

**  20,00 

148 258 USA, multomap met verzameling tot 
1980, met klassiek!! 

0  25,00 

149 257 Kist met ca 400 FDC's Nederland, 
1996 - 2010, E345 - 616 

  30,00 

150 260 Doos met 16 jaarsets Nederland, tus-
sen 1982 - 2000 

**  5,00 

 

 

 

 

 
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen: 
 

Kavel Bod Opbrengst 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Biedbriefje inleveren voor de veiling of opsturen naar de veilingmeester. 
 
Naam: …………………………………………………………. Lidnummer: ……………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………  Handtekening: ……………………… 
 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  
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Bijzondere aanbieding van het Rondzendverkeer tijdens leden-
avonden 
Zoals in het februarinummer al is vermeld heeft de rondzendcommissie 
recent een aantal gelopen boekjes voor een schappelijke prijs over kun-
nen nemen van een inzender. De in die boekjes aanwezige zegels zijn 

per stuk of serie voor 30% van de aangegeven ver-koopwaarde 
te koop.   

Om een beeld te geven wat er beschikbaar is hier een beknopte om-
schrijving: 

 13 Boekjes Nederland, van klassiek tot modern, met de hogere 

waarden en met dienstzegels. Veel gestempeld, maar ook post-

fris en met plakker, 

 3 Boekjes N.O.G veelal klassiek tot 1950. Ook weer postfris, met 

plakker en gestempeld, 

 3 Boekjes Zwitserland, van klassiek tot modern, met dienstze-

gels.  Naast gestempeld ook  postfris en met plakker, 

 4 Boekjes België, van klassiek tot circa 1965. Naast gestempeld 

ook met plakker, 

 Modern materiaal van Zweden, USA en Australië. Van elk land 1 

boekje. 

Ook geeft onderstaande scan een indruk wat u verwachten kunt. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
In februari heeft deze set boekjes voor de 1ste keer op de rondzendtafel 
gelegen en er was een redelijke animo. Maar er zit nog veel mooi mate-

riaal in. Laat deze kans niet voorbij gaan en schuif op 10 maart aan om 
te kijken of u voor een zeer schappelijke prijs uw verzameling aan kunt 
vullen.  

Piet Bloemerts, Hoofd rondzendverkeer. 
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Van het rondzendverkeer 
 

 



 

 

 

 

Beleef de natuur: Nieuwkoopse Plassen. 
PostNL bracht op 21 februari een nieuw vel uit met 10 verschillende 
postzegels over de flora en fauna van de Nieuwkoopse Plassen, in het 
hart van de provincie Zuid-Holland. De serie maakt deel uit van de 
meerjarige serie ‘Beleef de natuur’.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de postzegels ‘Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen’ zijn tien 

bewoners uit het natuurgebied afgebeeld: zwarte stern, glassnijder, 
rietorchis, echte koekoeksbloem, kleine modderkruiper, wateraardbei, 
kleine lisdodde, krabbenscheer, witte waterlelie en roerdomp. Zij spelen 
de hoofdrol op hun postzegels. Op het postzegelvel komen nog meer 
afbeeldingen van flora en fauna uit dit gebied voor, als transparante 
beelden in een aparte grafische laag. 

 
Het postzegelvel ‘Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen’ 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 21 februari 2022 verkrijgbaar bij alle 
verkooppunten van PostNL, 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. 
 
Postzegels met bloemenweelde voor jarig Mauritshuis. 
Eveneens op 21 februari verscheen ter gelegenheid van het jarige 

Mauritshuis in Den Haag een postzegelvel met kleurrijke postzegels. Dit 
jaar is het n.l. 200 jaar geleden dat het Mauritshuis zijn deuren opende 

als museum. Medeoprichter van het museum was Koning Willem I. Op 
het postzegelvel zijn beroemde bloemstillevens uit het jarige museum 
gecombineerd tot een nieuw werk.  
 

Postzegelnieuwtjes 
 

 

Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is 
grotendeels eigendom van de Vereniging 

Natuurmonumenten. De plassen met een 

oppervlakte van 1400 hectare ontstonden 
vanaf de 16e eeuw door veenafgravingen. 
Het uitgestrekte laagveenmoeras biedt plek 
aan bijzondere planten en dieren. Zo komen 
in dit gebied belangrijke populaties voor van 
de purperreiger, groenknolorchis en noordse 

woelmuis. Het kenmerk van de Nieuwkoopse 
Plassen is het drassige en moerasachtige 
karakter van het gebied. In dit z.g. ‘Groene 
hart’ zijn heel veel plassen, dijken en  vaar-
ten te vinden.    
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Het Mauritshuis aan het Plein in Den Haag huisvest een werelberoemde 
collectie Nederlandse 17e-eeuwse schilderkunst. Naast topstukken als ‘De 
stier’ van Paulus Potter en ‘Gezicht op Delft’ en ‘Meisje met de parel’ van 
johannes Vermeer, beschikt het museum over een toonaagevende 
collectie bloemstillevens. Het schilderen van dergelijke stillevens was in 
de 17e eeuw een gespecialiseerd genre in de Lage Landen. 
 

Het postzegelvel ‘200 jaar Mauritshuis’ telt 6 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 21 februari 2022 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via 
www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch 
te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 

088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
 
 

 

 

 

Flier. 
Merk van een Amerikaanse stempelmachine, gefabriceerd door “The 

International postal Supply Company” te New York, die in 1912 op proef 
in Den Haag en sinds 1913 door verscheidene andere Nederlandse 
postkantoren is gebruikt. 
 

 

De postzegels ‘200 jaar Mauritshuis’ 
zijn ontworpen door grafisch ontwerper 
Maud van Rossum uit Amsterdam. Zij 
stelde zich ten doel een sprankelend, 
feestelijk en kleurrijk postzegelvel te 
ontwerpen, waarbij zij zich liet leiden 

door de compositie van schilderijen die 
hangen in het museum. De bloemstille-
vens op het postzegelvel zijn geschil-
derd door Jan Brueghel de Oude, Jacob 

de Gheyn II, Ambrosius Bosschaert de 
Oude, Balthasar van der Ast en Jan 
Davidsz de Heem. Het oudste schilderij 

dateert uit 1610-1615, het jongste uit 
1670. 
Om het 200-jarig jubileum te vieren, 
pakt het Mauritshuis uit met een ten-
toonstelling waarin de mooiste bloem-
stillevens uit de zeventiende eeuw te 

zien zijn. 

Postzegel ABC 
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Aanvankelijk werd met 7, later ook met 5 of minder golflijnen rechts van 

de datumstempel en sinds 1919 ook met stempelvlaggen, voorzien van 
verschillende teksten. 
 
Fluorescerende opdruk. 
Als geen fluorescerend papier voor het drukken van zegels wordt 
gebruikt, kunnen de gedrukte vellen van een opdruk van fluorescerende 

stof worden voorzien. O.a. bij zegels van Duitsland en Groot-Brittannië 
toegepast. Deze zegels kunnen onder een analyse-lamp door oplichten 
kenbaar worden gemaakt. De briefkaarten van b.v. Nederland en 
Duitsland hebben naast of op de waarde-indruk een verticale balk van 

verschillende afmeting. Soortgelijke balken komen ook voor op 
postwaardestukken van een aantal andere landen. De velletjes van de 

Olympiade-serie 1968 en alle daarna uitgegeven zegels van de Cook-
eilanden werden aan de voorkant van een fluorescerende opdruk van het 
staatswapen voorzien. Dit geschiedde uit veiligheidsoverwegingen en niet 
ten behoeve van een electronische opzet- en/of stempelmachine. Latere 
uitgiften van de Cook-eilanden doen het vermoeden rijzen dat het 
fluorescerende staatswapen, meermalen op één zegel herhaald, niet na 
het drukken maar vooraf als ondergrond werd aangebracht. 

 
Fluorescerende zegel. 

Ten behoeve van de voor de rationalisering van het postbedrijf 
ingevoerde automatisering (b.v. opzet- en stempelmachines) dienen de 
zegels op papier gedrukt te worden dat bij een korte belichting met 
kortegolf-stralen helder oplicht en daarmee de voortgang van het 
sorteren electronisch stuurt. D.w.z. de willekeurig toegevoerde 

poststukken zo opzet dat de postzegels ten behoeve van de machinale 
afstempeling in de juiste stand worden ingevoerd. De eerste proeven 
werden in Nederland door de firma Marchand-Andriessen in 
samenwerking met de postdienst vanaf 1949 gedaan. De eerste Duitse 
postzegels op fluorescerend papier kwamen sinds 1960 geleidelijk in 

gebruik (uit de serie Heuss Mi 179-186, Yv 64-69A). Om het oplichten te 

bereiken werd een lichtende stof onder de naam “Lumogengelborange” 
toegevoegd, hetgeen er toe leidde dat deze en verdere zegels o.a. in de 
Duitse verzamelaarswereld lumogeen-zegels worden genoemd. Beter is 
het deze zegels als fluorescerend te betitelen omdat ook andere 
lichtende stoffen gebruikt werden of konden worden. De lichtende 
kleurstof werd aanvankelijk op de zegels aangebracht, later bij de 
fabricage van het papier toegevoegd, hetgeen met het blote oog 

waarneembare geelachtige kleur opleverde (vooral aan de achterkant 
waarneembaar). Door toevoeging van z.g. ophellers werd de verkleuring 
van het papier onderdrukt. Daardoor ontstond in plaats van het onder 

een U.V.-lamp oorspronkelijk kanariegeel een meer witte of blauwwitte 
oplichting. Later werden andere methoden van vermenging in praktijk 
gebracht. Nog later kwam men door toeveoging van chemicaliën tot 
gelijkmatiger verdeling van de lichtende stof en geringer gebruik van  

grondstoffen.  
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Ook pogingen met zogenaamde fosforstrepen werden gedaan. De zegels 

lichten dan alleen aan de voorkant op. Zegels op fluorescerend papier 
zijn sinds 1962 in Nederland (zegels van 4, 8 en 12 cent zonder 
watermerk, speciaal bestemd voor een in Gouda als proef opgestelde 
stempelmachine) en sinds 1963 door veel postadministraties, 
aanvankelijk als proef en later algemeen, ingevoerd (b.v. Zweden, 
Denemarken, Duitsland, Italië, enz.). Indien dezelfde zegels op normaal 

en op fluorescerend papier gedrukt zijn, treden soms aanmerkelijke 
prijsverschillen op. De verzamelaar dient een en ander steeds met een 
analyse-lamp te controleren. De lichtende kleurstof kan al tijdens de 
fabricage in de papiermachine en nog meer door het meermalen wassen 

van gestempelde zegels weggewassen worden. Hierdoor en door 
toevoeging van de z.g. ophellers (deze kunnen op één kant van het 

papier geconcentreerd aanwezig zijn) ontstaat dikwijls onder de analyse-
lamp verschillende sterkten in de oplichting. Verzamelaars merken 
meermalen op dat in de loop der tijd de fluorescerende bijmenging, ook 
van ongebruikte zegels, terugloopt. D.w.z. het oplichtend effect wordt 
onder de analyse-lamp na jaren minder. Bij behandeling met water dient 
men dus voorzichtigheid in acht te worden genomen. 
 

Fluorlaag. 
Ambtelijke benaming voor de eerste bij de (toenmalige) Westduitse zegel 

“20 Jaar Bondsrepubliek” (Mi 585, Yv 448) toegepaste methode om in 
plaats van op fluorescerend papier, de zegelvellen met opdruk van 
fluorescerende stof te voorzien, die hogere glans, betere beeldwerking 
en bij de electroniusche besturing van opzet- en stempelmachines 
hetzelfde effect als met fluorescerend papier bewerkstelligt.  

 
F.M. 
Komt ook zonder punten voor. Opdruk op verschillende Franse zegels 
van de permanente series 1901-1939 (sinds 1940 met speciaal 
zegelbeeld) ten behoeve van degenen, die onder de wapens waren 

geroepen. Afkorting voor het Franse “Franchise Militaire”, hetgeen 

betekent: portvrijdom voor militairen. 
 
F.N.F.L. 
Opdruk (met toevoeging van FRANCE LIBRE) op postzegels van de 
vroegere Franse kolonie Saint Pierre et Miquelon (Mi 215-293, Mi P 42-
66, Yv 212-295, T 42-66), hetgeen betekent “Forces Navales Françaises 
Libres” = Marine-strijdkrachten van het vrije Frankrijk. De zegels Mi 215-

234, Yv 212-231 hebben bovendien de opdruk “Noël 1941” = Kerstmis 
1941, maar worden niet tot de eigenlijke kerstzegels gerekend. Deze 
opdruk werd namelijk aangebrachjt, omdat de marine van de Franse 

regering in ballingschap de eilanden St. Pierre en Miquelon, hoewel die 
formeel onder de Vichy-regering stonden, op 24 december 1941 zonder 
tegenstand bezette.  
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De bevelvoerende officier gelastte alle aangetroffen zegels (ook die uit 

het jaar 1922) onmiddellijk van de opdruk “Noël 1941” te voorzien. 
Omdat de opdruk zowel in rood als in zwart voorkomt, bestaan er maar 
liefst 158 (2 x 79) postzegels en 25 portzegels met een tamelijk kleine 
oplaag, zodat een aantal waarden tot de rariteiten behoren. Er bestaan 
talrijke goedgekeurde vervalsingen. In 1942 werden vier van deze zegels 
ook nog van een opdruk voor sociale hulpverlening voorzien (Mi 313-

316, Yv 310-313). Ter herdenking van de 20e verjaardag van de 
“verovering” verscheen op 24 juli 1962 een bijzondere zegel (Mi 396, Yv 
28 lp). 
 

Foliezegel. 
Een normaal of in reliëf gedrukte postzegel op aan één kant met een 

dunne metaalfolie bedekt papier of karton (zoals b.v. de binnen-
verpakking van sigaretten, enz.). Meestal is de metaalfolie van 
aluminium, dat zich in verschillende kleuren (ook gouden) eloxeren (= 
elektrolytisch oxideren) laat. Er bestaan echter ook zegels op met echt 
bladgoud bedekt papier (b.v. Gabon Mi 233, Yv 41 lp). De kleine 
Himalaya-staat Bhutan heeft het gepresteerd in 1969 12 zegels uit te 
geven, op 0.025 mm dik (of dun) bandstaal. Dit ter gelegenheid van de 

geschiedenis van de staalproductie. De meeste van dergelijke zegels zijn 
als roofbouw op het budget van de verzamelaars te beschouwen. De 

eerste foliezegels verschenen in 1955 in Hongarije (Mi 1449, Yv 189 lp) 
met een tamelijk dikke aluminium-folie op zijdepapier. Sedertdien een 
voorkeursartikel van uitgeefgrage landen. B.v. Burundi, Sierra Leone, 
Tonga en de sjeikdommen aan de Prezische Golf. 
 

Fonopost. 
In een paar landen bestond of bestaat nog de mogelijkheid 
zelfingesproken grammofoonplaten of geluidsbanden in een praktische, 
open verpakking tegen verlaagd tarief te verzenden. In Argentinië is 
daarvoor zelfs in 1939 een drietal speciale postzegels voor frankering 

van dergelijke zendingen uitgegeven (Mi 447-449, Yv 409-411). 

 
Fondul Aviatiei. 
Tekst op Roemeense zegels (Mi 15-25, Yv 11-13 en 19-30) die als hulp- 
respectievelijk Asistenta-Sociala-zegels in 1931-1936 ter bevordering 
van de nationale luchtvaart als extra-frankering moesten worden 
gebruikt. In 1931 was er ook nog een speciale portzegel. 
 

Føroyar. 
Aanduiding van de naam van het land Faröer Eilanden. Sinds april 1976 
met de toevoeging Postverk Føroya; voorheen Føroyar. 
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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! 




