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AGENDA
ledenbijeenkomst op zaterdag
�0 december 20�6 in Utrecht

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag september-bijeenkomst

4. Nieuwtjes

5. Rondvraag

6. Sluiting, waarna grote verloting en veiling

Bijeenkomsten in 20�7

Rotterdam: xxxxxxxxxxxxxxx
Utrecht: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komt bovenstaand plaatje u bekend voor? Dat kàn; het 
stond vijf jaar geleden ook al in dit blad. In de rubriek ‘Au-
tomaatstroken Nederland’ bepleitte Hens Wolf de komst 
van een ‘nieuwe soort mooie Nederlandse postzegels’. Hij 
gaf ook meteen een voorbeeld van hoe dat er ongeveer uit 
zou kunnen zien. Volgens Hens was er een win-winsitu-
atie mogelijk als PostNL automaten in gebruik zou nemen 
zoals die in Groot-Brittannië en Ierland te vinden zijn. En 
wat blijkt, een half decennium later? Dat deze tip door 
PostNL alsnog wordt opgepikt. Binnenkort zijn ze er, die 
‘nieuwe postzegels’. Dat mag zonder overdrijving breaking 
news worden genoemd. Als u er meer over wilt weten: bla-
der snel door naar pagina 5 van deze editie van Bulletin 
Postaumaat!                         Noortje Krikhaar, eindredacteur

Postaumaat-tip: PostNL luistert tóch

Welkom in Rotterdam-Zuid (nabij winkelcentrum
Zuidplein) op zaterdag �0 december 20�6

Automobilisten:
Motorstraat (bij Ikaziazieken-
huis) inrijden. Anders dan 
voorheen moet voor parkeren 
in de wijde omgeving worden 
betaald!.

Openbaar vervoer:
Met de Metro naar Zuidplein, 
daarna lopend door winkel-
centrum Zuidplein, richting 
Ikazia-ziekenhuis aanhouden.

Zaal open: 10.00 uur
Bezichtiging kavels: 10.30 uur
Begin vergadering: 12.00 uur 
Veiling:  aansluitend
Zaal sluit: 17.00 uur

Verzamelgebouw-zuid, café-restaurant “De Rustburcht” (ingang zalencentrum), Strevelsweg 702-734,
telefoon (010) - 4813410.
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Notulen Verslag van de bijeenkomst op
zaterdag 17 september 2016 te Utrecht

Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst in aanwezigheid van 
25 leden. De heren Van Dam, Houdewind, Wolff en de 
heer en mevrouw Struijs hebben bericht van verhindering 
gezonden.
De voorzitter complimenteert de heer Van Dommelen met 
zijn eerste bijdrage inzake Nederlandse Iconen in Bulletin 
Postaumaat nummer 172 en spoort alle leden (ook de niet-
aanwezigen) aan om dit voorbeeld te volgen. 
De voorzitter haalt de precaire situatie rond de veiling aan. 
De veilingmeester en zijn rechterhand hebben al vroeg in 
2016 aangegeven hun werkzaamheden per 1 januari 2017 
te beëindigen. Tot op heden is het niet gelukt opvolgers te 
vinden. De voorzitter doet nog eens een dringend beroep 
op alle leden om naar voren te komen met concrete sug-
gesties. De heer Delfos merkt op dat veel te veel kavels met 
doorsneemateriaal retour gaan. De veiling moet maximaal 
30 kavels omvatten, maar dan wel met bijzondere stukken. 
De rest moet gewoonweg niet worden aangenomen. Dus-

doende wordt de tijdsbesteding voor een nieuw veiling-
team veel lager en veel nuttiger. De heer Bos denkt als al-
ternatief voor de veiling aan een rubriek aankoop/verkoop 
in het Bulletin. De heer De Rooij ondersteunt dat met de 
gedachte om op één bladzijde de kavels te vermelden en op 
de tegenoverliggende bladzijde afbeeldingen te plaatsen. 
De heer Kollen meldt dat nalatenschappen kunnen wor-
den verkocht door bemiddeling van veilinghuizen.
Er zijn 20 ingevulde enquêteformulieren ontvangen.  Ter 
vergadering worden er nog enkele ingeleverd. Het bestuur 
zal de uitslag en het vervolg  op een later tijdstip bekend-
maken.

Verslag juni-bijeenkomst
De heer Van den Bos mist een weergave van zijn opmer-
kingen over het onderwerp ‘Persoonlijke Postzegels’. De 
voorzitter stelt dat die opmerkingen een herhaling betrof-
fen van hetgeen al uitgebreid aan de orde is geweest in de 
maart-vergadering (zie verslag in Bulletin 171). De heer 
Van den Bos was toen niet aanwezig. De tekst van het ver-
slag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Nieuwtjes
De heren Bos, Hoogendoorn, de Rooij en Schaminée 
lichten nieuwtjes toe, die verderop in dit blad nader wor-
den beschreven. De heer Bos wijst er daarnaast op dat 
het adresseren van brieven in een verkeerde kleur (in zijn 
voorbeeld: bruin) problemen oplevert met het uitlezen 
door sorteermachines en dus bij de bezorging.  Het betrof 
een partij enveloppen met persoonlijke postzegels van de 
jubilerende Utrechtse Postzegelvereniging.
De heer Kollen meldt dat de Willem-Alexamderzegels met 
waarde 1 (blauw) en 2 (rood) op 22 september 2016 ver-
schijnen met rechtsboven het jaartal 2016. De zilvergrijze 
zegel met tarief Internationaal is al langer bekend met het 
jaartal 2016 (Bulletin Postaumaat nummer 172, bladzijde 
16).

Rondvraag
De heer Van Kruiselbergen mist in Bulletin Postaumaat 
nummer 172 de melding van de heer Van Zandvoort over 
de Rouwmailer met W2-druk. De voorzitter zal dit in zijn 
documentatie nazien.

Sluiting, waarna veiling
H.A. Wolf
Secretaris

Helpt u ook mee?
Postaumaat maakt sinds 2014 geen gebruik meer van 
incasso’s. Het bestuur verzoekt daarom alle leden om 
uiterlijk op 31 december 2016:

1. de contributie voor 2017 ad 1 25,00 (binnenland) 
of 1 35,00 (buitenland) over te maken op reke-
ningnummer NL82 ABNA056.81.14.213 ten name 
van Pzv. Postaumaat, onder vermelding van Con-
tributie, Tilburg;

2. het abonnementsgeld voor het maandblad Filate-
lie voor het jaar 2017 ad 1 25,65 apart over te ma-
ken en wel op hetzelfde rekeningnummer, te we-
ten NL82 ABNA056.81.14.213, ten name van Pzv. 
Postaumaat, Contributie, Tilburg, maar dan onder 
vermelding van Abonnement Filatelie 2017.

Werkt u allen mee om dit voor onze ledenadministra-
teur, Theo de Klaver, zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen? Wacht dan niet en maak de kosten NU over.

HARTELIJK DANK!
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Contributie 2017 en collectief abonnement Filatelie 2017
Belangrijk: zie de oproep onderaan de linkerpagina! 

Ledenmutaties
Er is ditmaal slechts één mutatie te melden:

Beëindiging lidmaatschap:
H.G.M. Henst (per 1 januari 2017)

Th.F. de Klaver
Ledenadministratie

Tot mijn genoegen heb ik gemerkt dat er sinds de publica-
tie van mijn vorige oproep positieve reacties zijn binnen-
gekomen. Per post ontving ik twee rondzendboekjes met 
interessant materiaal met zeer billijke prijzen.
Daarnaast kon Ad Kollen tijdens de bijeenkomst in Utrecht 
vijf rondzendboekjes uitdelen; dus dan mogen we nog wel 
iets verwachten. Mooi! Laten we proberen de flow erin te 

Mededelingen van de
Rondzenddienst

houden, zodat we binnenkort weer een rondzenddoos in 
omloop kunnen brengen. Kijkt u nog eens goed welk ma-
teriaal we graag binnen krijgen (zie kader). Alles ook op 
brief, natuurlijk van Nederland maar ook van andere lan-
den, vergeet dat niet.

GEVRAAGD: INZENDINGEN VAN:
Automaatboekjes Combinaties
Postzegelboekjes Rolzegels
Prestigeboekjes Port-betaaldzegels
Hangblokjes Automaatstroken
Mailers Loketstroken

Resultaten veiling �72 - �7 september 20�6

Mededelingen van de
Ledenadministratie

U weet dat de kosten van de boekjes en enveloppen later 
weer aan u worden geretourneerd.
Om het materiaal in te zenden hebt u nodig:
Rondzendboekjes  à 1 1,50   
Rondzendenveloppen  à 1 0,50
Exclusief porto.

We hebben die boekjes en enveloppen bij ons op de bij-
eenkomst. Per post kan ook bij Ad Kollen (adres zie bin-
nenkaft van het Bulletin).

Paul Dek
Telefoon: 070 3548445 / Mobiel: 06-40260659

E-mail: rondzending@postaumaat.nl
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In de afgelopen periode zijn weer enkele interessante bij-
zonderheden aan het licht gekomen. Ik loop ze even na.
In Bulletin Postaumaat nummer 171, onderaan bladzijde 10, 
heb ik gemeld, dat er vijf afkortingen op de stroken voor-
komen: BPF, PKL, PKLP1, PKM en PKXL1. Er blijkt echter 
nóg een afkorting te bestaan: BP1. Bovenstaande strook 
BP1 114113 komt uit het oude hoofdpostkantoor aan het 
Kerkplein in Den Haag. Maar de vraag dringt zich op of 
er elders in het land nog dergelijke stroken worden afge-
geven.
Wie helpt met het antwoord op deze vraag?

In de loop van het jaar vond ik stroken uit de eerste drie 
maanden van 2016, waarop de rechter verticale balk ont-

Frankeermachines Nederland H.A. Wolf, Leiderdorp
Telefoon (071) 589 32 09

brak. Ik ben in augustus 2016 bij die postagentschappen 
langsgegaan en trof daar alleen stroken mét de balk aan; 
zie de afbeelding onderaan deze pagian. Het is onduidelijk 
waarom en hoe lang deze afwijking heeft bestaan.
Wie meldt ook zulke afwijkingen?

Minder spectaculair, maar toch opvallend is de gespleten 
bovenbalk op de strook van agentschap Kuperserf 13 in 
Nijverdal (afbeelding hieronder).

Leiden/Stevenshof zonder rechterbalk Moerkapelle/Dorpsstraat zonder rechterbalk Zoetermeer/Broekwegzijde zonder rechterbalk

Zoetermeer/Broekwegzijde met rechterbalkMoerkapelle/Dorpsstraat met rechterbalkLeiden/Stevenshof met rechterbalk

In Bulletin Postaumaat nummer 169, bladzijde 24, heb ik een 
strook afgebeeld die de automaat aan het begin van de dag 
afgeeft. Het eerste stuk is onbedrukt, waardoor de strook 
tenslotte tweemaal zo groot is als de volgende stroken. 

BP1, zesde af-
korting. Ook 
in gebruik 
op andere 
locaties dan 
Kerkplein Den 
Haag?

Kuperserf 13, 
Nijverdal: 
‘gespleten’ 
horizontale 
bovenbalk.
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H.A. Wolf, Leiderdorp
Telefoon (071) 589 32 09Automaatstroken Nederland

Op 23 augustus 2016 trof ik in 
het Staples Office Centre in Wa-
teringen echter stroken aan die 
stuk voor stuk een wit beginstuk 
hadden en niet aan het begin van 
de dag, maar om 16:14 uur ’s mid-
dags. Bovendien werd de waarde 
1 0,01 er steeds schuiner geprint 
(zie de afbeelding links op deze 
pagina).

Uit het begin van de strokenrollen 
blijkt dat zij niet allemaal van één 
en dezelfde drukker komen. De 
strokenrollen met het grote Post-
NL-logo (30 millimeter breed) Rol met klein PostNL-logo (Albert Heijn): gegolfd begin.

Links: Staples Wateringen: witte beginstukken. Hierboven: sluitsticker 
met daarop een aantal productiegegevens..

worden geleverd met een 
recht afgesneden begin en 
met een sluitsticker. Op die 
sticker staan de productie-
gegevens (zie de afbeelding 
hiernaast).
De rol met het kleine Post-
NL-logo (25 millimeter, 

uitsluitend in gebruik bij Albert Heijn-balies) heeft een ge-
golfd begin zonder sluitsticker (zie hieronder).

In Bulletin Postaumaat nummer 150 (februari 2011) rappor-
teerde ik in mijn rubriek ‘Automaatstroken Nederland’ 
over de laatste dag van gebruik van de Wincor Nixdorf 
automaten in Zeist (zie hieronder). Daarmee eindigde 

BREAKINGNEWS
een periode vanaf november 2006 van experimenten met 
zelfbedieningsautomaten in Nederland. In  een PS riep ik 
PostNL op eens te kijken naar de Britse Post&Go-automa-
ten met aantrekkelijke ontwerpen van automaatstroken. Ik 
kon toen niet bevroeden dat PostNL deze oproep precies 
zes jaar later een vervolg zou geven. Jan Oosterboer wees 
mij op een melding in het PostNL uitgifteprogramma voor 
het eerste halfjaar van 2017. Daarin stond: ‘20 januari: Au-
tomaatpostzegels op rol: tulp en vlinder’.
Uit onbevestigde berichten omstreeks 1 november jl. viel 
af te leiden dat PostNL vooralsnog drie Post&Go-automa-
ten wil uitproberen op de volgende plaatsen:
1. Het PostNL hoofdkantoor, Prinses Beatrixlaan 23, 

2595 AK Den Haag;
2. De CollectClub-winkel, Vlietlaan 44c, 1404 CC Bussum;
3. Verschillende tentoonstellingen of andere postale, c.q. 

filatelistische gelegenheden. Te denken valt aan de Fi-
lateliebeurs in Hilversum op 28 en 29 januari 2017.

Ongetwijfeld sijpelt er binnenkort meer informatie uit, 
maar wij wilden u dit nieuws niet onthouden. In de ko-
mende Bulletins gaat u hier meer over lezen.Uit: Bulletin Postaumaat nummer 150 ( februari 2011)
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Postzegelboekjes Nederland Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Dag van de Postzegel 20�6
Portretten van koning Wil-
lem I, II, III en koningin 
Wilhelmina. Het zijn de 
portretten waarmee de 
jubileumzegels van 1913 
gesierd zijn. Dat jubileum 
betrof het eeuwfeest van 
de onafhankelijkheid van 
Nederland na de bezetting 
van de Fransen.
De zegels verschenen op 
14 oktober, de Dag van de 
Postzegel. Het was ook dit 
jaar weer de eerste dag van 
Postex 2016 in Apeldoorn. 
Al sinds 2009 worden er 
op deze dag speciale ze-
gels uitgegeven. Tevens 
gebruikt PostNL deze dag 
om een deel van het uitgif-

teprogramma van komend jaar bekend te maken. 
De zegels verschenen niet alleen in velletjes van tien, maar 
ook in een prestigeboekje, nummer PR 67.
Ook dit boekje bevat tien postzegels (tarief 1: 1 0.73), maar 
het kost wel iets meer: 1 12,45. De prijs van deze boekjes 
zal voorlopig ook wel ongewijzigd blijven, want er zit nog 
aardig wat rek tussen de nominale waarde en de verkoop-
prijs.

Prestigeboekje 66 (‘Jaar van het Boek’) was na 12 septem-
ber in no time uitverkocht, ook bij de Collect Club. De Ko-
ninklijke Bibliotheek bestelde er enige honderden. Daar 
had men niet op gerekend.

Prestigeboekje ‘Jaar van het 
Boek’: in no time uitverkocht
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Weer wat opgedoken! Iedereen kent het: boekje nummer 
60 met vijf voetbalzegels, uitgegeven op 25 maart 2000 ter 
gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal in 
België en Nederland. Zegels van 80 cent, plus een vignet 
met de Belgische en de Nederlandse vlag.
De zegels werden alleen in zogenaamde geplakte hang-
boekjes uitgegeven. Maar ze werden uiteraard in vellen 
gedrukt: de vellen bevatten 32 zegelinhouden (vier banen 
van elk acht inhouden). Aan de bovenrand bevindt zich 
een kleurenbalk.
Niet van alle zegelvellen werden boekjes vervaardigd. Een 
aantal zegels werd gebruikt voor postzegelmapjes. Een 
aantal van de vellen blijkt nu dus de dans ontsprongen te 
zijn. Of dat gebeurde bij de Engelse drukker Walsall of bij 
de vervaardigers van de mapjes is onmogelijk na te gaan.

EK Voetbal 2000
in compleet vel

Nieuw boekjesproduct
in Nederland
Rolzegels raken uit de gratie. De productie is gecompli-
ceerd en vanwege het volume is het transport kostbaarder. 
Ook grote vellen zijn niet altijd even handig. Vandaar dat 
Koninklijke Joh. Enschede op zoek ging naar een alterna-
tief. 
Dat heeft men gevonden in een harmonica- of zigzag-
boekje met maximaal tien panelen. Het resultaat is op 14 
oktober (Postex)  verschenen. Voor Finland maakte men 
eerder dit jaar al zo’n boekje. Zie het jaaroverzicht van alle 
landen in dit nummer. Het betreft het Finse boekje 125: 
Bedreigde Diersoorten. De voorzijde van het boekje is ook 
afgebeeld.
Enschedé vond een mooie aanleiding voor deze actie: in 
1866 drukte men voor de eerste keer postzegels. Dat is dus 
precies honderdvijftig jaar geleden. Tevens werd honderd-

Een spectaculair gezicht: een compleet vel met 32 zegelinhouden voor boekje nummer 60 met de EK-voetbalzegels van 2000.
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Booklets varia Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Slowakije: groot boekje (��x�� cm) met één zegel
Beetje overdreven allemaal. Sinds 1 juli is Slowakije 
voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat ze 
daar een postzegel aan wijden, lijkt me nog te verde-
digen. Tenslotte overkomt je zoiets maar eens in de 
zoveel jaren.
Op 1 juli verscheen dan ook een postzegel van € 1.40 
die er de aandacht op vestigt. De zegel kan gebruikt 
worden voor brieven tot 100 gram naar Europese 
landen.

De zelfklevende zegel is ook te koop in een boekje 
van fors formaat (15 bij 15cm). De binnenkaft bevat 
een gestileerd kaartje van Europa. Beetje slordig is 
wel dat sommige landen er maar half op staan en 
Zweden bijvoorbeeld helemaal niet. De bewuste ze-
gel staat ook op de voorzijde afgebeeld.

Rechts: ...beetje overdreven, beetje slordig...

tien jaar geleden voor het eerst met CMYK kleurendruk ge-
werkt. Maar dat is meer een toevalligheid.
De druk is een technisch hoogstandje waarbij gebruik ge-
maakt wordt van offset, koudfolie (geeft een zilver metal-
lic effect) en speciale lak in zeefdruk. Het boekje is heel 
lichtjes dichtgeplakt en zonder plak-
sporen te opnenen.
Als basis is men uitgegaan van het 
frame van de persoonlijke postzegels. 
Het boekje verscheen in nauwe samen-
werking met PostNL, die – natuurlijk – 
ook voor de verspreiding zorgdraagt. 
Het boekje is zolang de voorraad strekt 
bij de Collect Club te bestellen.
Leuk bedacht is ook het verhaal erbij 
over de duif die zijn roeping volgde 
en postduif werd. Een eerder bedenk-
sel over het lelijke eendje en de mooie 
zwaan stuitte op rechten. Reden waar-
om men ervan afzag. Omdat het ook 
een propaganda-artikel van Enschedé 
is, heeft het boekje tekst in het Ne-
derlands en in het Engels. Omdat het 
persoonlijke zegels bevat, hoort het 

boekje niet in de gewone reeks boekjes thuis. Zou een 
nieuwe reeks kunnen worden. Beetje jammer voor dit 
eerste boekje is dat de prijs 1 9.95 bedraagt, en de inhoud 
1 7.30 aan zegels vertegenwoordigt. Er kunnen overigens 
(zie Finland) makkelijk dertig zegels in. 

Een nieuw boekjesproduct in Nederland: het harmonica- of zigzagboekje.
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Estland staat niet hoog op de lijst van populaire verzamel-
gebieden.  Ook niet bij de boekjesverzamelaar. Ondanks 
het feit dat vrijwel alle boekjes erg goedkoop zijn: minder 
dan tien euro per stuk. En zoveel boekjes telt het land niet: 
tot nu toe 11 in totaal. 
Vrijwel alle. Inderdaad, boekje nummer 1 steekt met kop 
en schouders boven de andere uit.  Het boekje is enorm 
zeldzaam en één keer in de paar jaar komt er een beschik-
baar bij een grote buitenlandse veiling. Ik beschrijf in dit 
stukje het boekje en probeer ook de grote zeldzaamheid 
te verklaren.

Het boekje kwam in Estland op 1 juli 1930 aan het loket. De 
inhoud bestaat uit zegels van de permanente serie met de 
drie leeuwen uit het staatswapen, verschenen in 1928 en 
1929. Vier velletjes van elk zes zegels vormen de inhoud: 5 
senti rood (één velletje) en 10 senti blauw/lila (drie). Tus-
sen de zegelvelletjes bevinden zich reclameblaadjes op 
dun, wit papier.
Het kaftkarton is roodoranje van kleur. De tekst op de 
voorzijde bevat tabaksreclame van de firma Laferme. Het 
woord ‘suitsema’ is een aansporing om te roken. Wel wat 
anders dan de afschrikwekkende teksten en foto’s op de 
rookwaren van nu. De verkoopprijs van het boekje is 2.10 
kronen, exact de nominale waarde van de zegels.

De firma Georg Stude beveelt op de achterzijde zijn marse-
pein en chocola aan. De straat van deze winkel is de Pikk, 
ook vandaag nog een lange straat door het centrum van 
Tallinn.
Op zich zijn de in boekdruk vervaardigde zegels uit het 
boekje absoluut niet zeldzaam. Zowel postfris als gestem-
peld is het massawaar. De oplage van het boekje is ook niet 
bepaald gering te noemen: 10.000 boekjes. Een fors aantal 
voor dit kleine land. De zegels in het boekje zijn 
wel speciaal voor de boekjes gedrukt, maar er is geen ver-
schil te ontdekken met de velzegels. Het papier is alleen 
wat dikker. En op de velrand staan getalletjes die de waar-
de per rij aangeven. Het feit dat het ‘gewone’ zegels betrof, 
is  ook de belangrijkste reden waarom verzamelaars er 
aanvankelijk geen acht op sloegen. Zo gebeurde dit ook in 
tal van andere landen (ook Nederland): men verzamelde 
postzegels, en geen boekjes met postzegels. Daar komt in 
dit geval nog bij dat de Sovjet-bezetters in 1940 het restant-
je van 110 nog aanwezige boekjes vernietigden. 
Men schat dat er wereldwijd nog 15 à 20 boekjes de tijd 
doorstaan hebben. Vrijwel allemaal in een mooie kwali-
teit, Niet vreemd natuurlijk, want wie het toen verzamelde 
was zich er wel van bewust dat zo’n compleet boekje ver-
zamelwaardig was. De verzamelaar van nu beseft dat ook. 
Zie het maar te vinden…

Postzegelboekje nummer � van
Estland: een enorme zeldzaamheid

Het uiterst zeldzame postzegelboekje nummer 1 van Estland; links de achterzijde, rechts de voorkant.
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Postsets c.a. J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Nieuwe recente uitgiften

Stijgende posttarieven werpen hun schaduw vooruit
Tot dusverre bevatten de in deze rubriek besproken post-
sets doorgaans drie briefkaarten met een zegelblokje met 
daarin drie postzegels, waarvan de verkoopprijs in het al-
gemeen 1 4,95 bedroeg. Er werden, in het kader van spe-
ciale acties, overigens ook al wel zegelblokjes uitgegeven 
met daarin slechts twee postzegels.
In de Collect van najaar 2016 is hier echter een vrij ingrijpen-
de en naar het zich laat aanzien ook structurele wijziging 
zichtbaar geworden, omdat vrijwel alle nieuwe uitgiften 
welke hierna zullen worden besproken, een zegelblokje 
bevatten met slechts twee postzegels, terwijl de verkoop-
prijs van 1  4,95 is verhoogd naar 1  5,95. Daarbij moet 
aangetekend worden dat, zo vernam ik van ons lid de heer 
Peter Oomes, gedurende de eerste dag van verkrijgbaar-

heid op de website van de Collect Club de prijs van al deze 
uitgiften nog 1 4,95 bedroeg. Kennelijk was degene die de 
nieuwe uitgiften op de website van de Collect Club invoert 
niet tijdig geïnformeerd.
Deze wijzigingen zijn op zichzelf natuurlijk goed te begrij-
pen. Immers, bij de start van deze uitgiften was de tarief-
waarde van de zegels nog 1 0,46. Per 1 januari a.s. bedraagt 
deze echter al 1 0,78, waardoor het rendement van dit pro-
duct in de loop van de tijd met 1 0,96 per stuk is verlaagd. 
Dat is op een verkoopprijs van 1 4,95 bijna 20%. Voor een 
onderneming die toch al op de kleintjes moet letten is dat 
bij een in de loop van de afgelopen jaren waarschijnlijk nog 
gestegen kostprijs natuurlijk een te groot verschil. Met de 
prijsverhoging, in combinatie met het terugbrengen van 
het aantal postzegels per blokje van drie naar twee, is dat 
rendement weer (behoorlijk) in de buurt van het oorspron-
kelijke niveau gekomen.

Afbeeldimg 2

Afbeeldimg 4

Afbeeldimg 1

Afbeeldimg 3
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de druktechnieken door de jaren heen’. Bij de productie 
van het boekje, zo vermeldt de toelichting op de website, 
is gebruik gemaakt van onder meer de navolgende druk-
technieken: standaard offset, koudfolie en speciale lak in 
zeefdruk. Kortom, een boekje dat eigenlijk geen enkele 
zichzelf serieus nemende verzamelaar mag missen!

Postset ‘T. rex in Town’
De meest recent verschenen postset is op dit moment de 
postset ‘T. rex in Town’. Een postset uitgegeven op 10 sep-
tember 2016 (artikelnummer 760089) ter gelegenheid van 
de gelijknamige tentoonstelling van een compleet skelet 
van de Tyrannosaurus rex in museum Naturalis te Lei-
den. Daar bevindt zich namelijk het enige complete ske-
let van dit imposante prehistorische ‘monster’ buiten de 
Verenigde Staten. De postset bevat naast drie kaarten een 
zegelblokje met drie(!) postzegels met fraaie afbeeldingen 
van hoe deze dinosaurus er waarschijnlijk zal hebben uit-
gezien (afbeelding 6).

De Chinese dierenriem
Tot slot nog een kleine toegift, die weliswaar niet valt bin-
nen deze rubriek, maar het betreft hier ook een zegelblokje 
met twee zegels met het kader van de persoonlijke zegels, 
in dit geval met tarief internationaal. Het is een uitgifte ter 
gelegenheid van het Chinese Jaar van de Aap in het kader 
van de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem 
volgens de Chinese kalender. Het blokje (afbeelding 7) 
met twee zegels met een huidige tariefwaarde van 1 1,25 
kost 1 3,-. De uitgiftedatum is 5 augustus (artikelnummer 
760087) en het zou zomaar kunnen zijn dat de komende 
elf jaren steeds een vergelijkbaar blokje wordt uitgegeven 
van de overige Chinese tekens van de dierenriem.

Johan  Schaminée
16 oktober 2016

Vier nieuwe uitgiften met zegelblokje van twee
Op 1 september verschenen vier nieuwe postsets, alle 
thans verkrijgbaar voor de prijs van 1 5,95 en met een ze-
gelblokje met daarin twee zegels.
Het betreft: postset ‘Heineken Experience’, artikelnum-
mer 760078 (afbeelding 1); postset ‘125 jaar Philips Muse-
um’, artikelnummer 760079 (afbeelding 2); postset ‘Paleis 
het Loo’, artikelnummer 760080 (afbeelding 3) en postset 
‘Watersnoodmuseum’, artikelnummer 760081 (afbeelding 
4). 

Speciaal boekje t.g.v. bijzonder jubileum Joh. Enschedé
Niet gewijzigd zijn de technische specificaties van de sets. 
De gegomde zegels met het blauwpaarse kader zijn nog 
steeds gedrukt in rasterdiepdruk bij JESP In Haarlem, die 
overigens dit jaar 150 jaar postzegels produceert. Dit laat-
ste feit wordt herdacht met een speciaal postzegelboekje 

met tien zelfklevende ze-
gels met het blauwpaarse 
kader van de persoonlijke 
postzegels (afbeelding 5). 
Dit boekje is blijkens de 
website van de Collect Club 
verkrijgbaar met ingang 
van 18 oktober 2016 (ar-
tikelnummer 760086) en 
zou al voordien bestelbaar 
moeten zijn, wat van 14 
tot en met 16 oktober ove-
rigens niet het geval was. 
Het is voor filatelisten 
die geïnteresseerd zijn in 
druktechnieken een zeer  
interessant boekje, omdat 
het thema is: ‘de ontwik-
keling van de verschillen-

Afbeeldimg 7

Afbeeldimg 6

Afbeeldimg 5
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taumaat zal ik nog scans van de echte blokjes opnemen, 
want dat zal een beter beeld geven van de betreffende blok-
jes. De zegelblokjes zijn, zoals gebruikelijk, gedrukt bij 
de firma Walsall in Engeland in rasterdiepdruk. Evenals 
bij de blokjes met tariefwaarde internationaal zijn de ci-
lindernummers W2W2W2W1 vermeld, hetgeen ook hier 
merkwaardig is, nu de W1 cilinder de zilverkleur betreft, 
waarvan de cilinder ten opzichte van de uitgaven 2013 en 
2014 juist gewijzigd is in 2015 vanwege de aanpassing van 
de afbeelding van de kroon op het zegel.
Afgebeeld zijn respectievelijk de voorzijde van de beide 
blokjes (afbeeldingen 1 en 4), de achterzijde van het blokje 
(afbeeldingen 2 en 5) en een losse zegel (afbeeldingen 3 en 
6). Het blokje met tariefwaarde ‘1’ heeft in artikelnum-
mer 760053, dat met tariefwaarde ‘2’ heeft artikelnum-
mer 760054. Deze nummers waren gereserveerd, want 

Hangblokjes Nederland J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Koning Willem-Alexander tariefwaarde ‘1’ en
       ‘2’ met jaartal 2016
Tijdens de bijeenkomst op 17 september 2016 werd ik 
door ons lid en scheidend veilingmeester Ad Kollen geat-
tendeerd op het feit dat blijkens de toen recent verschenen 
editie van het tijdschrift Collect van de hangblokjes met 
permanente zegels van koning Willem-Alexander op 22 
september 2016 een nieuwe druk verkrijgbaar zou zijn met 
daarop vermeld het jaartal 2016.
In Bulletin Postaumaat nummer 172 besprak ik de toen 
reeds verschenen versie van tariefwaarde internationaal 
en gaf ik aan deze uitgiften ook nog te verwachten. Op 
postzegeluitgiftepunten heb ik deze versie overigens nog 
niet aangetroffen. Voor de afbeeldingen heb ik dan ook 
gebruik gemaakt van de afbeeldingen op de website van 
de Collect Club. In een volgende aflevering van Bulletin Pos-

Afbeelding 1 Afbeelding 4

Afbeelding 3 Afbeelding 6

Afbeelding 2 Afbeelding 5
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de eerder reeds uitgegeven hangblokjes met tariefwaarde 
internationaal hebben artikelnummer 760055. Overigens 
is de prijs tot 1 januari 1 7,30. Per 1 januari wordt het tarief 
verhoogd van 1 0,73 naar 1 0,78 voor tariefwaarde ‘1’ en 
dan kost hetzelfde blokje 1 7,80.
Het aantal nieuwe uitgiften en varianten van hangblokjes is 
door de wijziging van de systematiek van waardebepaling 
van de zegels (het hanteren van de in prijs variabele aan-
duidingen ‘1’ en ‘2’) aanzienlijk beperkter dan in het ver-
leden. Dat maakt het verzamelgebied echter niet minder 
interessant, zoals ook in letterlijke zin rijkelijk wordt geïl-
lustreerd door het artikel van ons lid Gijsbrecht van Dom-
melen in Bulletin Postaumaat nummer 172 (pagina’s 32 tot 
en met 35). Het blijft dan ook de moeite waard om nieuwe 
aankopen goed te bekijken. Indien u wat bijzonders denkt 
te hebben gevonden, verneem ik dat graag, zodat ik het in 
deze rubriek aan alle leden kenbaar kan maken.
In november zullen de nieuwe decemberblokken weer ver-

schijnen, naar ik aanneem evenals in 2015 met opdrukken 
van het logo van PostNL alleen en in combinatie van de 
twee winkelketens waar deze zegels ook verkrijgbaar zijn, 
te weten Kruidvat en Trekpleister. Dan zal ook duidelijk 
worden of de trend die ik heb waargenomen dat er op veel 
minder plaatsen dan voorheen postzegels verkrijgbaar zijn 
zich hier ook al dan niet voortzet. Immers bij de serviceba-
lies van Albert Heijn is sedert een aantal maanden al geen 
postzegel meer verkrijgbaar en inmiddels heb ik vastge-
steld dat ook in sommige Primera-filialen geen postzegels 
meer verkrijgbaar zijn, dan wel een nog beperkter assorti-
ment dan voorheen. Dat schijnt samen te hangen met het 
verminderen van het aantal plaatsen waar postbussen zijn 
geplaatst in winkels. Het lijkt er dan ook op dat PostNL 
ook op deze wijze steeds meer bezuinigt.

Johan  Schaminée
14 oktober 2016

Hangboekjes | Mailers J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Een nieuwe druk hangboekje
       met vijftig rouwzegels

Al tijdens de decemberbijeenkomst werd door de heer 
Hans Erkens in de rondvraag melding gemaakt van een 
nieuwe druk van het hangboekje met de rouwzegels, her-
kenbaar aan de cilindernummers W2W2.
Ik heb daarvan ook tijdens de bijeenkomst van 12 maart 
in Rotterdam melding gemaakt, maar naar aanleiding van 
een vraag van de heer Jacques van Zandvoort op de bijeen-

komst van 17 september jl. bleek dat - anders dan ik veron-
derstelde - deze nieuwe versie nog niet was besproken in 
deze rubriek.
Met dank aan de alertheid van genoemde leden wordt 
daarin nu voorzien.
Het betreft een hangboekje in Rasterdiepdruk, gedrukt bij 
de firma Walsall in het gelijknamige Engelse stadje. Aan 
de linker onderzijde van het in vier delen uitklapbare hang-
boekje zijn de cilindernummers W2W2 van de twee ge-
bruikte drukcilinders vermeld. De voorzijde van het boekje 

(afbeelding 1) toont een 
blok met de kleur van 
de zegels met de naam 
Nederland en het sym-
bool voor tariefwaarde 
1 met de vermelding 50 
x postzegels voor uw 
rouwpost. De achter-
zijde toont een verkort 
overzicht van de post-
tarieven binnen Neder-
land voor brieven  tot 
50 gram benevens de 
copyrightgegevens en 
de barcode (zie afbeel-
ding 2).

Johan  Schaminée
14 oktober 2016

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

ÅLAND mei 9 34  Klassieke medicinale planten  EUR (11.70) 9x1 (1 1.30, binnenland)
ALDERNEY mei 25 24 P 90ste Verjaardag Britse vorstin  GBP 14.80 4x43,57,58,64,,70,78p
ANDORRA (Fr) mrt 1 14 Z Wapen van Andorra in rood  EUR (9.60) 12x TVP (80c)

Postzegelboekjes 20�6 - � 13-10-2016

ARGENTINIË jul 7 78  200 Jaar onafhankelijkheid   ARS 250.00 25x$10
AUSTRALIË jan 4 673a Z Bloememblemen, herdruk met 1 koala  AUD 14.00 20x70c
 jan 21 741 t/m 752 Z Legendarische figuren: toptennissers  AUD 10.00 12x 10x$1.00
 jan 25 753 t/m 758 Z Wenszegels, zes boekjes  AUD 10.00 6x 10x$1.00
 jan 25 759 P Huwelijksboekje (+0.95) AUD 32.95 16 x $ 2.00
 feb 9 760 P 50 Jaar invoering decimale muntsysteem (+0.95) AUD 20.95 20x $1.00
 mrt 1 761 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: N  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 1 762 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: Q  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 1 763 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: S  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 1 764 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: V  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 1 765 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: W  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 15 766 Z Australische Bruggen  AUD 20.00 20x $1.00
 apr 12 767 P 100 Jaar Wereldoorlog I: 1916 (+0.95) AUD 20.95 20x$1.00
 apr 12 768 Z 100 Jaar Wereldoorlog I: 1916  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 7 769 Z Kleurige vlinders  AUD 20.00 20x $1.00
 mei 31 770 Z RSL 1916-2016 voor militairen en veteranen  AUD 20.00 20x$1.00
 jun 7 771 Z Nostalgische fruitetiketten  AUD 10.00 10x $1.00
 jun 7 772 P Nostalgische fruitetiketten, prestige (+0.95) AUD 16.95 16x$1.00

 jul 5 773 P Uilen: wachters van de nacht  AUD 16.95 ?
 jul 5 774 Z Uilen: wachters van de nacht  AUD 10.00 10x $1.00
 jul 26 775 Z Play School: kindertelevisie programma  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 16 776 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: A  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 16 777 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: C  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 16 778 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: L  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 16 779 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: B  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 16 780 Z Fair Dinkum Australisch Alfabet: T  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 6 781 Z Juweelkevers  AUD 20.00 20x $1.00
 sep 20 782 Z Bedreigde diersoorten (kikker)  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 20 783 Z Bedreigde diersoorten (vier soorten)  AUD 20.00 20x $1.00
 okt 11 784 P Deelname van Australië aan de Vietnamoorlog  AUD 20.95 ?
 okt 11 785 Z Deelname van Australië aan de Vietnamoorlog  AUD 10.00 10x $1.00
A.A.T. sep 20 3 Z IJsbloemen  AUD 10.00 10x $1.00
AZERBAIJAN jan 25 21  Europa: Denk groen  AZN 3.20 4x 0.20,4x 0.60 azn
BELGIË mrt 14 157 Z Permanente zegels: ‘Europa’  EUR (5.65) 5x1 Europa (1.13)

Argentinië 78

Australië 774
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

België (vervolg) mrt 14 158 Z Permanente zegels: ‘Wereld’  EUR (6.75) 5x Wereld (1.25)
 okt 24 159 Z Eindejaarszegels  EUR (7.40) 10x binnenland (0.74)
 okt 24 160 Z Eindejaarszegels  EUR (11.00) 10x Europa (1.10)

Postzegelboekjes 20�6 - 2 13-10-2016

BOSNIË-HERZEGPW. mei 25 25  Vlinders  BAM 15.00 6x2.50 km
BRUNEI jul 15 27  70e Verjaardag van de sultan  BND 350 5 x 70 sen
BULGARIJE apr 26 23  Europa , Denk Groen  BGN 12.00 4x1.00, 4x2.00 lev
CANADA jan 11 641 Z Jaar van de Aap  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 11 642 Z Elizabeth II  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 11 643 Z Unesco 5 Erfgoedplaatsen  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 11 644 Z Unesco 5 Erfgoedplaatsen  CAD (25.50) 30x P (85c)
 feb 1 645 Z Jaar van de Aap  CAD 15.00 6x $2.501
 feb 1 646 Z  Zwart bataljon  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mrt 1 647 Z Welkom lente: hortensia  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mrt 8 648 Z 100 Jaar vrouwenkiesrecht  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 13 649 Z Canadese fotografie  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 13 650 Z Canadese fotografie  CAD 7.20 6x $1.20
 apr 13 651 Z Canadese fotografie  CAD 15.00 6x $2.50
 mei 5 652 Z Star Trek 50 jaar  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mei 5 653 P Star Trek 50 jaar  CAD (19.95) P, $1,$1.20,$1.80,$2.50
 mei 26 654 Z Dinosaurussen  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jul 12 655 Z Vogels in Canada  CAD (8.50) 10x P (85c)

 sep 8 656 Z Canadese spookverhalen  CAD (8.50) 10x P (85c)
 sep 23 657 Z Canadese ijshockey aanvallers  CAD (5.10) 6x P (85c)
 sep 26 658 Z Weldadigheidszegels voor kinderfondsen  CAD (9.50) 10x P (85c) + $1.00
CHINA jan 5 53  Jaar van de Aap  CNY 12.00 10x120 fen
CHRISTMAS ISL feb 3 SP10 Z Jaar van de Aap (+0.95) AUD 20.95 4x 20, 30c, 50c, 10x $1, 2x $3
CYPRUS mei 9 48  Europa: Denk groen  EUR 3.92 4x 1 0.34, 4x 1 0.64
DUITSLAND feb 11 103 Z Sprookjes van Grimm: Roodkapje  EUR 10.00 10x 70+30c
 mrt 1 104 Z George Bähr, architect, 350e geboortedag  EUR 26.00 10x 1 2.60
 nov 2 105 Z Kerstzegels: kerstballen  EUR 7.00 10x 70c
 nov 2 106 Z Kerstzegles: herders in het veld  EUR 10.00 10x 70+30c
ECUADOR mrt 31 43 Z Giftige kikkers  USD 5.00  2x 0.25, 0.50, 0.75, 1.00
ESTLAND mrt 17 11  Moderne architectuur  EUR 2.60 4x 1 0.65
FAERÖER feb 22 55 Z Oude brandweervoertuigen  DKK 70.00 2x 1.00, 15.00, 19.00 kr
 mei 9 56 Z Denk groen, Europa 2016   DKK 84.00 3x 9.00, 17.00 kr 

Bosnië-H
erzegow

ina (Fedratie) 25

Brunei 27

Canada 656

Canada 657
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Postzegelboekjes 20�6 - � 13-10-2016

LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD
 
Faeröer (vervolg) sep 26 57 Z Nationale klederdrachten I  DKK 111.00 2x 17.00, 20.00 kr
FINLAND jan 22 119 Z Valentijnsdag  EUR (5.50) 5x 1e klas (11.10)
 feb 26 120 Z Gelukwensboekje  EUR (6.00) 5x 1e klas (11.20)
 mei 6 121 Z Vakantieboekje  EUR (6.00) 5x 1e klas (11.20)
 mei 6 122 Z Oude boerenschuren  EUR (6.00) 5x 1e klas (11.20)

 sep 9 123 Z Allemansrecht om van de natuur te genieten  EUR (7.20) 6x1e klas (1 1.20)
 sep 9 124 Z Paddenstoelen  EUR (6.00) 5x1e klas (1 1.20)
 sep 9 125 Z Bedreigde diersoorten (WWF-boekje)  EUR (36.00) 30x1e klas (1 1.20)
FRANKRIJK jan 1 851 c19 Z Marianne rood, DAB, boekje met twintig zegels  EUR (16.00) 20x lettre prio (80c)
 jan 1 858 c17 Z Marianne groen, Sagem, automaatboekje  EUR (7.00) 10x lettre verte (70c)
 jan 1 851 c20 Z Marianne rood, Sagem, automaatboekje  EUR (8.00) 10x lettre prio (80c)
 jan 1 858 c18 Z Marianne groen  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 jan 1 851 c21 Z Marianne rood  EUR (9.60) 12x lettre prio (80c)
 jan 1 ? Z Marianne blauw, Datamatrix code  EUR (6.00) 6x Europa (1.00)
 jan 7 3111 Z De wereld van de mineralen  EUR (9.60) 12x lettre prio (80c)
 jan 15 851 c22 Z De week van de Franse taal  EUR (9.60) 12x lettre prio (80c)
 feb 1 3112 Z Het gehoor  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 feb 29 3113 Z De hanen van Frankrijk  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 apr 1 851 c23 Z Marianne rood, Paris Philex 2016  EUR (9.60) 12x lettre prio (80c)
 apr 4 3114 Z Impressionisten  EUR (8.40) 12 lettre verte (70c)
 mei 2 2060 Z Rode Kruis: toeslag voor kwetsbaren (+ 1 2.00) EUR (7.60) 8x lettre verte (70c)
 mei 19 858 c19 Z Marianne groen, EURO 2016  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 mei 30 3115 Z Euro 2016, tien voetbalacties  EUR (7.00) 10x lettre verte (70c)
 jul 4 3116 Z Prettige vakantie: onder de zon  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 jul 15 858 c20 Z Marianne groen, Mijn postzegelverzameling  EUR (8.40) 12x lettre verte (70c)
 aug 1 3117 Z Overvloed aan bloemen  EUR (9.60) 12x lettre prio (80c)
 sep 5 3118 Z Franse uitdrukkingen met dieren  EUR (8.40) 12x lettre vert (70c)

 okt 3 3119 Z Schrijven naar planeten  EUR (8.40) 12x lettre vert (70c)

Finland 124

Finland 125
Frankrijk 3119
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD
 
Frankrijk (vervolg) okt 17 858 c11 Z Marianne groen, reclame voor jaarboek  EUR (8.40) 12x lettre vert (70c)
 nov 7 ? Z 40 Jaar type Sage  EUR ? ?
 nov 14 3220 Z Kraswensen  EUR ? ?
 nov 28 3221 Z Structuur en licht  EUR ? ?
GROOT-BRITTANNIË. feb 17 DY 16 PZ Royal Mail 500 jaar (+0.95) GBP (16.36) 13x1st (63p),2x£1.33,3x£1.52
 feb 18 PM 52? Z 175e verjaardag van de Penny Red  GBP (3.78) 6x 1st (63p).
 apr 21 DY 17 P 90e Verjaardag Koningin Elizabeth (+0.95) GBP (15.11) 15x1st (64p), 3x£1,52 
 apr 4 PM 53 Z Verjaardag Koningin I: Charles + Koningin  GBP (3.84) 6x 1st (64p)
 jun 9 PM 54 Z Idem, II: Duke of Wellington + George  GBP (3.84) 6x 1st (64p) 
 jun 21 DY 18 PZ Eerste Wereldoorlog, 1916  GBP (16.49) 14x 1st (64p),3x£1.33,£1.52
 jul 28 DY 19 PZ Beatrix Potter (+0.95) GBP (15.37) 3x5,2x10,4x1st,3x1.05,4x1.33,2x1.52
 jul 28 PM 55 Z Beatrix Potter  GBP (3.84) 6x1 st (64p)
 jul 28? PM 56 Z Hangslotboekje.  GBP (3.84) 6x1 st (64p)
 aug 16 PM 57 Z Landschapstuinen van Capability Brown  GBP (3.84) 6x1 st (64p)
 okt 20 PM 58 Z Mr Men Little Miss  GBP (3.84) 6x1 st (64p)
 nov 8 LX 53 Z Kerstzegels (roodborstje)  GBP (7.68) 12x 1st (64p)
 nov 8 LX 54 Z Kerstzegels (sneeuwpop)  GBP (6.60) 12x 2nd (55p)
GRIEKENLAND apr 18 87 Z Jaar van Rusland in Griekenland  EUR 8.00 10x 1 0.80
 mei 11 88  Europa: denk groen  EUR 8.60 2x 1 0.90 + 2x 1 3.40
 mei 23 89 Z Aristoteles  EUR 7.20 10x 1 0.72
 mei 23 90 Z Aristoteles  EUR 8.00 10x 1 0.80
 jul 8 91  Euromed  EUR 6.00 2x 1 3.00
GROENLAND jan 18 44 Z Klederdrachten voor vrouwen  DKK 169.00 2x10.50,13.50,12.00,48,50kr
 okt 17 45/46 Z Kerstzegels  DKK 153.00 6x12.00 – 6x13.50kr
GUERNSEY  mei 6 99 P Zwoegers van de Zee – Victor Hugo  GBP 14.80 4x43,57,58,64,70,78p
HONGKONG feb 22 101  Eeuwfeest gidsen (padvinderij) (+18.40) HKD 45.00 1x$1.70,$2.90,$3.70,$5.00
 apr 14 102  Eeuwfeest St John Ambulance Brigade (+18.40) HKD 45.00 2x$1.70,$2.90,$3.70,$5.00
 okt 13 103  Wandelroutes in Hong Kong, Lantau route  HKD 20.40 12x$1.70
 nov 12 104  150e Geboortedag van Sun Yat-sen (+18.40) HKD 45.00 2x$1.70, 2.90, 3.70, 5.00
IERLAND jan 21 195  Nieuwe permanente serie: paasopstand  EUR 7.00 10x70c
 jan 21 196  Nieuwe permanente serie: paasopstand  EUR 10.50 10x 1 1.05
 feb 11 197 Z Liefdeszegels  EUR (7.00) 10x N(=70c)
 jul 27 198  Nieuwe tarieven: nieuwe zegels paasopstand  EUR 7.20 10x72c
 jul 27 199  Nieuwe tarieven: nieuwe zegels paasopstand  EUR 11.00 10x110c

 jul 28 200 P Wild Atlantic Way (kustroute) (+0.44) EUR 15.00 8x72c,8x 1 1.10
 okt 6 201 P Ierse vuurtorens  EUR 13.00 ?
 nov 3 202 Z Kerstboekje  EUR 18.00 ?
IJSLAND apr 28 134  Europazegels: Denk groen  ISK (1800) 10x Europa (180kr)
 apr 28 135  Europazegels: Denk groen  ISK (2400) 10x Wereld (240kr)
 nov 3 136  Kerstmis, gebreide kerstmotieven  ISK (1700)  10x Binnenland (170kr)
ISRAËL sep ? 77 Z Parabels  NIS 24.60 6x4.10s
JERSEY apr 21 79 P 90ste Verjaardag Britse vorstin  GBP 14.98 2x 48, 60, 1x 66, 74, 76, 88 p,£1,1.29
KOREA NOORD mrt 6 233  Hoenderen (+15 w) KPW 165 1x 30,50,70 won
 mrt 20 234  Peace auto’s (+15 w) KPW 215 1x 10, 30,50,110 won
 mei 19 235  Vogels (+15 w) KPW 215 1x 10, 30, 50, 110 won
 jul 18 236  Medicinale planten (+15 w) KPW 165 1x 30, 50, 70 won
 aug 5 237  Olympische Spelen Rio (+15 w) KPW 215 1x 30,2x 50,1x 70 won
 aug 8 238  Drie soorten Apen (+15 w) KPW 165 1x 30, 50, 70 won
KROATIË mrt 21 67  Kroatische flora: rozemarijn  HRK 28.00 10x 2.80 k
 mrt 21 68  Kroatische flora: lavendel  HRK 31.00 10x 3.10 k

Ierland 200
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Kroatië (vervolg) mrt 21 69  Kroatische flora: kerrieplant  HRK 46.00 10x4.60k
 nov 24 70 Z Kerstmis   HRK 31.00? 10x3.10k?
LETLAND mei 9 49  Europa: denk groen  EUR 3.12 4x 1 0.78
LITOUWEN feb 13 7  Bedreigde paddenstoelen  EUR 5.04 6x 1 0.84
 apr 4 8  Toerisme boekje:Eikenpark  EUR 3.12 4x 1 0.78
 mei 7 9  Europa – Denk Groen  EUR 4.26 6x 1 0.71
 aug 6 10  Olympische Spelen  EUR 4.95 3x 1 0.81-3x 1 0.84
MACEDONIA mei 10 8  Europa (vogels)  MKD 2.00 4x50d

MADEIRA aug 8 29 Z Cultuur en tradities  EUR (22.50) 30x e20G (=75c)
MALTA mei 9 20  Europa: Denk groen (+ 0.53) EUR 3.48 5x 1 0.59
MAN,  EILAND jun 15 86 P Koninklijke Artillerie 300 jaar  GBP 14.60 2x45,50,95p,£1.27,1.69,2.44
 jul 1 87 P Albert Einstein – Stephen Hawking  GBP 14.60 2x45,50,95p,£1.27,1.69,2.44
NEDERLAND jan 4 PR 62  Jheronimus Bosch (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)
 apr 25 PR 63  Griend: Vogels van de Wadden (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)
 mei 23 PR 64  Verzamelvel Mooi Nederland (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)+
 aug 15 PR 65  Appel- en perenrassen in NL (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)
 sep 12 PR 66  Jaar van het boek (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)
 okt 14 PR 67  Dag van de Postzegel (+ 5.15) EUR 12.45 10x1 (73c)
NIEUW ZEELAND mrt 2 182 Z Gloeiwormen  NZD 20.00 10x$2.00
 apr 6 183 P ANZAC, deel 3, Wereldoorlog I (+$12.30) NZD 39.90 12x80c,4x$2.00,4x$2.50
 mei 18 184 Z Permanente zegel: Awaroa Baai  NZD 11.00 5x $2.20
 mei 18 185 Z Marlborough wijngebied  NZD 13.50 5x $2.70
NOORWEGEN jan 11 188 Z Olympische Winterspelen voor Jongeren  NOK (110) 10xA binnenland (11 kr)
 jun 10 189 P 150 Jaar Meteorologisch Instituut (+99.00 kr) NOK 149.00 1x33, 1x17 kr

 okt 1 190 Z Vuurtorens  NOK (110) 10xA binnenland (11 kr)
PITCAIRN ISL. jan 13 4  Landschap van Pitcairn  NZD 12.00 6x$2.00

M
adeira 29, harm

onicaboekje
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*   = nieuw land of gebied;
a   = telblok op elk 25/50e boekje
b   = komt voor links/rechts of boven/onder geplakt
c   = komt voor met of zonder nummer op marge, en al of niet
         doorgeperforeerde marge
d   = bestaat in twee versies: zonder tekst op marge en gesealed of met
          teksten en niet gesealed (voor verzamelaars)

A   = automaatboekje
P   =  prestigeboekje
PP = prestigeboekje met persoonlijke zegels
p   = pakje: 20 strips van 5 zegels, bijeen geniet
Z   = boekje met zelfklevende zegels
V   = vouwboekje (USA: convertible booklet)
                                                                                                      Walter de Rooij

LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

RUSLAND aug 23 166  Stadswapens: Velikieje Loeki  RUR 140 10x14r
 aug 23 167  Stadswapens: Velikieje Loeki  RUR 280 20x14r
 aug 23 168  Stadswapens: Moermansk  RUR 190 10x19r
 aug 23 169  Stadswapens: Moermansk  RUR 380 20x19r
SERVIË aug 22 28  Congres Byzantijnse stdies  RSD 3.72 4x23d,4x70d
SLOWAKIJE feb 26 82  Paaszegels   EUR 4.50 10x45c
 mei 5 83  Europa ‘Denk Groen’   EUR 5.40 6x90c
 jul 1 84 Z Slowaaks voorzittersschap Europese Unie  EUR 1.40 1x 1 1.40
SPANJE mrt 16 74 Z Goede Week  EUR 8.00 8x 1 1.00
SRPSKA REP apr 29 19  Europa: denk groen  BAM 6.00 4x1.50m

THAILAND jun 10 356 Z Eurogoals 2016, Voetbal EK 2016  THB 45.00 15x3b
TSJECHIË jan 20 177  Traditie postzegels: Karel Svolinsky  CZK 104 8x13 kr + 4 vignetten
 mrt 16 178  Techn. monumenten: Petrín toren/kabelbaan  CZK 104 8x13 kr + 4 vignetten
 apr 27 179  Tentoonstelling Tsjechië – Slowakije  CZK 104.00 8x13 kr
 mei 18 180 Z Sprookjesfiguur Amálka  CZK (160) 10xA (=16 kr)
 jun 8 181 Z 25 Jaar Tsjechische Politie  CZK (128) 8xA (=16kr)
TURKIJE okt 23 18 P PTT Turkije 175 jaar  TRY 18.00 4x0.60,8x1.40, 8x2.80L
USA jan 29 411 VZ Botanische kunst: bloemen  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 jan 29 412 Z Amerikaanse vlag  USD (4.90) 10x for ever (49c)
 jan 29 413 VZ Amerikaanse vlag, cil.nummer begint met S  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 jan 29 414 VZ Amerikaanse vlag, cil.nummer begint met P  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 jul 15 415 VZ Pickup trucks  USD (9.40) 20x for ever (47c)
 aug 2 416 VZ Huisdieren  USD (9.40) 20x for ever (47c)
 aug 4 417 VZ Zangvogels in de sneeuw  USD (9.40) 20x for ever (47c)
VERENIGDE NATIES sep 8 New York 19 P Werelderfgoed   USD 9.72 ?x49c, ?x$1.20
 sep 8 Genève 19 P Werelderfgoed   CHF  ?x1.50fr, ?x2.00fr
 sep 8 Wenen 19 P Werelderfgoed   EUR  ?x0.68, ?x 1 0.80
ZWEDEN jan 14 639 Z Eeuwfeest Zweedse Natuurhistorisch Museum  SEK (70) 2x5  brev (7 kr)
 mrt 17 640 Z Bruggen uit verschillende tijdperken  SEK (70) 2x5  brev (7 kr)
 mrt 17 641 Z Eetcultuur in het noorden  SEK (70) 2x5 brev (7 kr)
 mei 5 642 Z Oude stad Stockholm  SEK 65 5x13 kr
 mei 5 643 Z Het leven aan het strand  SEK (65) 2x5 brev (6.50 kr)
 aug 25 644 Z Herfsttinten  SEK (65) 2x5 brev (6.50 kr)
 nov 10 645 Z Kerstkabouters  SEK (70) 2x5 brev (7 kr)
 nov 10 646 Z Noorderlicht  SEK 70 5x14 kr
 nov 10 647 Z Herten  SEK (70) 2x5 brev (7 kr)
ZWITSERLAND mrt 3 183 Z Molly Monster  CHF 10.00 10x100c
 mei 12 184 Z Pro Patria: burchten en kastelen  CHF 14.00 4x85+40,6x100+50c
 sep 8 185 Z Nieuwe permanente serie: station Brig  CHF 8.50 10x85c
 sep 8 186 Z Nieuwe permanente serie: station Luzern  CHF 10.00 10x100c
 nov 17 187 Z Pro Juventute: onderwijs en spel  CHF 16.50 6x85+40,6x100+50c

Thailand 356
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Avontuur in Oostenrijk door
H.A. Wolf

In mijn serie “Avontuur in …..” ben ik terechtgekomen in 
Vorarlberg, de meest westelijke provincie van Oostenrijk. 
Op de grens tussen Vorarlberg en Tirol ligt de Arlbergpas; 
Vorarlberg ligt dus vóór-de-Arlberg, vandaar de naam. 

Eén van de dalen in Vorarlberg heet het Montafon (afbeel-
ding 1) met als grootste dorp Schruns. De naam Montafon 
heeft een retoromaanse achtergond: ‘Mont’ komt van 
Munt = berg (in het Engels: Mount) en ‘Tafon’ was vroeger 
Tovun = kloof of dal. Kortom, Montafon betekent niets an-
ders dan ‘bergdal’.

Afbeelding 1: ligging van het Montafon ofwel ‘het bergdal’.

In dat dal heb ik tijdens diverse wandelvakanties een paar 
postkantoortjes bezocht. Zo kocht ik in 2008 in Tschag-
guns een loketstrook voor een briefkaart naar Nederland 
(1 0,65). De loketfrankeermachine print de tekst met ther-
modruk op wit zelfklevend papier (afbeelding 2, volgende 
kolom).
 
In 2013 haalde ik eenzelfde strook aan het loket in Schruns 

(afbeelding 3, volgende kolom). Het tarief was inmiddels 
verhoogd van 1 0,65 naar 1 0,70, maar nieuw was de op-
druk PRIORITY voor post buiten Oostenrijk.

In 2015 kreeg ik in Vandans een strook waarop ook een 
nieuwe opdruk voorkwam: CO2 neutral zugestellt (‘CO2-
neutraal bezorgd’). Die opdruk komt uitsluitend voor op 
stroken voor post binnen Oostenrijk (afbeelding 4).

Afbeelding 2: loketstrook van 65 c., gekocht in Tschagguns.

Afbeelding 3: loketstrook van 70 c., gekocht in Schruns.

Terug in Schruns in 2016 merkte ik op dat in de hal van het 
postkantoor een gele zelfbedieningsautomaat met touch 
screen was geplaatst (afbeelding 5, volgende pagina). 
Die automaat geeft automaatstroken af met om en om 
een afbeelding van de Grossglockner, met 3.798 meter de 
hoogste berg van Oostenrijk, en de Dachstein (2.995 me-
ter). Ze zitten op zelfklevend papier en elke vijfde strook 
heeft een rugnummer. Betalen kan alleen met pinpas 

Afbeelding 4: loketstrook ‘CO2 neutral zugestellt’ uit Schruns.
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(ook een Nederlandse pas 
werkt), niet met papier- 
of muntgeld. Het tarief, 
voor Nederland inmiddels 
1  0,80, en de landsnaam 
ÖSTERREICH worden door 
de automaat verticaal  op 
de stroken geprint (afbeel-
ding 7).

Na de loketstroken en au-
tomaatstroken komt het 
Montafon ook in beeld op 
een hangboekje. Op 30 
april 2016 kwam een boek-
je uit met vier postzegels, 
gewijd aan de Montafoner 
Tracht (= Montafoner kle-
derdracht); zie afbeelding 8.

Afbeelding 5 (links): gele zelf-
bedieningsautomaat met touch 

screen in Schruns.
Afbeelding 6 (onder): kwitantie 

uit de automaat in Schruns.

Deze verscheidenheid van 
producten uit het Postau-
maat-verzamelgebied biedt 
wat extra vermaak tijdens 
een wandelvakantie in dit o 
zo mooie dal.

Tot slot kom ik nog even 
terug op Tschagguns. Dit 
dorpje ligt tegenover de 
grotere broer Schruns aan 
het begin van het Gauertal, 
met achterin de Drei Türme 
als blikvanger. Op 21 au-
gustus 1987 gaf Austria 
Post hiervan een postzegel 
uit in de serie ‘Naturschön-
heiten’, met vermelding 
van de naam Montafon on-
deraan (afbeelding 9).

Het zorgt voor enige ge-
zonde rivaliteit tussen 
Schruns en Tschagguns, 
dat het kleine Tschagguns 
zoiets moois van de natuur 
heeft meegekregen.
Dat leedvermaak komt niet 
beter tot uitdrukking dan in 
het Tschaggunser gezegde 
Das Schönste an Schruns… ist 
der Blick auf Tschagguns (‘het 
mooiste aan Schruns… is 
het zicht op Tschagguns’).

H.A. Wolf
21 september 2016

Afbeelding 7: om en om zelfklevende zegels met daarop de Grossglockner en de Dachstein.

Afbeelding 8: Hangboekje ‘Montafoner Tracht’.

Afbeelding 9: Montafon-zegel uit 1987.
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Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

n  Frankrijk
Op 13 juli van dit jaar verscheen een nieuwe strook (af-
beelding 1) ter gelegenheid van het zevende internationale 
maritieme festival dat in Brest werd gehouden van 13 tot 
19 juli. De strook was te trekken in alle postkantoren van 
Brest waar een automaat staat. Verder was er een Lisa 2 
automaat neergezet op het festivalterrein. 
Voor de echte ATM-fanaten was er veel te beleven. Door 
de diverse soorten automaten met elk een eigen print zijn 
er vijf verschillende opdrukken te onderscheiden (zie de 
afbeeldingen 2 tot en met 6); dit zijn ze: 
- Lisa 2-automaat: grote sterren, smalle cijfers (afbeel-

ding 2);
- Wincor Nixdorf-automaat: kleine sterren, kleine cijfers 

(afbeelding 3);
- Nabucco-automaat, programma 1: smalle cijfers, klei-

ne sterren; draaide maar enkele uren op een kantoor 

waardoor een strook met deze print zeldzaam is (afbeel-
ding 4);

- Nabucco-automaat, programma 2: lijkt op de Nabanco-
druk, middelgrote cijfers, maar geen datamatrix in de 
rechter benedenhoek en geen kaderlijn (afbeelding 5);

- Nabanco-automaat: grote cijfers, middelgrote sterren, 
een doorbroken kaderlijn en datamatrix in rechter be-
nedenhoek. In het doorbroken gedeelte staat FRANCE LA 
POSTE, een mijns inziens overbodige vermelding (afbeel-
ding 6).

Natuurlijk moest men wel een aantal postkantoren bezoe-
ken om al die opdrukken te kunnen bemachtigen. De op-
lage van de strook is 30.000. De afbeelding op de strook 
is door middel van flexografiedruk aangebracht. Links op 
de afbeelding staat het fort van Brest. In het midden twee 
schepen: een trimaran (een soort catamaran) en de achter-

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding 4Afbeelding 3

Afbeelding 5 Afbeelding 6
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steven van de schoener “la 
Revourance”. Op het festi-
valterrein kon men de stro-
ken laten afstempelen met 
het hier afgebeelde eerste-
dagstempel (afbeelding 7). 
Voor de informatie heb 
ik twee artikelen geraad-
pleegd:
- een artikel over deze uit-

gifte van La Poste op de site van Ateeme, www.ateeme.net;
- een artikel van de heer Alain Bernard via de link: http://li-

breserviceactualite.blogspot.nl.

De meeste informatie heb ik echter kunnen halen van de 
veilingsite Delcampe.

n  Groot-Brittannië
Royal Mail pakte op 14 september uit met een serie van 
zes automaatstroken waarop verschillende soorten lieve-
heersbeestjes (in het UK-Engels Ladybirds) te zien zijn (af-
beelding 8). Voor de land- en tuinbouw zijn de beestjes van 
groot belang. Wist u dat één lieveheersbeestje in zijn/haar 
leven wel vijfduizend bladluizen kan verorberen? De stro-
ken zijn verkrijgbaar in alle postkantoren waar een Post & 
Go-automaat staat. De stroken zijn gedrukt bij BDT Inter-
national Security Printers. Op de stroken zijn twee verti-
cale fosforbalken aangebracht.

n  Faeröer
Ook mensen die op de Faeröereilanden wonen gaan graag 
naar een muziekfestival. Mooie sfeervolle stroken (afbeel-
ding 9) die getrokken kunnen worden uit aCon-automa-

ten, brengen dit in beeld. 
De stroken verschenen op 
3 oktober van dit jaar. De 
vier stroken die hier staan 
afgebeeld zijn afgestem-
peld met een speciaal eer-
stedagstempel (zie afbeel-
ding 10).

n  Israël
Teddy heet de hond op de 
Israëlische strook waar-
van een afbeelding op de 
volgende pagina te zien is 
(afbeelding 11). De uitgifte 
op 13 september valt on-
der de reeks Dog adoption 
in Israel. Al eerder bracht de 
Israëlische post stroken uit 
die onder deze reeks vallen. 
Zie mijn vorige artikelen.

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Afbeelding 9 Afbeelding 107
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Zaragoza, de EXFILNA/ECC, van 14 tot en met 17 septem-
ber.
Op de ene strook staat de Basilica de Nuestra Señora del Pi-
lar uit Zaragoza (afbeelding 17) met op de achtergrond een 
modern gebouw. De andere strook (afbeelding 18) geeft de 
derde-milleniumbrug uit Zaragoza weer met op de voor-
grond een brug uit de oudheid.
Behalve de twee nieuwe stroken konden er ook twee eerder 
uitgegeven stroken met de opdruk 14-18 septiembre Zaragoza 
uit de IAR-automaten bemachtigd worden. Het gaat hier 
om de strook waarop een telegraaf afgebeeld staat en om 
de strook waarop een postbus staat weergegeven. Zie mijn 
artikel in Bulletin Postaumaat nummer 171, de afbeeldin-
gen 24 en 25.
De tariefsoorten die men op de stroken kon laten afdruk-
ken zijn: A, A2, B en C. De stroken zijn tot eind van dit jaar 
verkrijgbaar bij de Spaanse Filatelistische dienst.

Joost Hoogendoorn

uitdrukking gebracht op de afgebeelde stroken (afbeeldin-
gen 13, 14 en 15) en met het speciale eerstedagstempel (af-
beelding 16).

n  Spanje
Tot slot twee stroken die door Correos España werden uitge-
geven in het kader van een filatelistische manifestatie in 

n  Jersey
Ook Jersey Post bracht op 14 september een serie automaat-
stroken uit waarop kevers staan afgebeeld. Het zijn bijna 
allemaal lieveheersbeestjes zoals u ziet. De stroken die in 
het postkantoor aan Broadstreet in St. Helier zijn getrok-
ken, hebben de opdruk Broadstreet. Koopt men de stroken 
bij de filatelistische dienst van Jersey dan staat die opdruk 
er niet op (afbeelding 12). De stroken zijn gedrukt bij Walsall 
Security Printers.

n  Portugal
Portugal bracht op 7 september drie stroken uit in het ka-
der van het International Year of Global Understanding, een ini-
tiatief vanuit diverse wetenschapsgebieden om te komen 

tot een beter begrip van 
de problemen waarmee 
de huidige wereld wordt 
geconfronteerd. Het doel 
hierbij is om oplossingen 
te bedenken vanuit locaal 
perspectief. De hiervoor 
gewenste samenwerking 
tussen mensen, organi-
saties en landen wordt tot 

Afbeelding 11

Afbeelding 12

Afbeelding 13

Afbeelding 14

Afbeelding 15

Afbeelding 16

Afbeelding 17

Afbeelding 18
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PB Zomerzegels ���6
Postzegelvereniging Postaumaat biedt onderdak aan een 
reeks van gespecialiseerde verzamelaars. Specialisten op 
het gebied van rolzegels, boekjes, hangmapjes, automaat-
zegels en binnenkort mogelijk zelfs persoonlijke postze-
gels treffen elkaar periodiek en wisselen dan op de bij-
eenkomsten, maar ook via veilingen en het eigen in kleur 
uitgegeven magazine allerhande specialistische informa-
tie met elkaar uit. De veilingen zijn op zich al bijzonder 
de moeite waard doordat de veilingmeesters er over het 
algemeen prima in slagen om bijzondere kavels bij elkaar 
te brengen. Wat dat betreft is het doodzonde dat de perio-
dieke veiling eind dit jaar haar voorlopige einde zal vinden 
doordat er geen nieuwe veilingmeesters konden worden 
gevonden. 
Maar op de veiling van augustus kocht ik ter plekke een ka-
vel die per saldo een prachtige koop is gebleken en waar-
over ik u in dit stuk het een en ander wil vertellen. De kavel 
in kwestie betrof een veertigtal exemplaren van postzegel-
boekje PB32. Dit is een zomerzegel boekje met toeslag uit 
1986. De afbeeldingen 1 en 2 tonen u onder elkaar de kaft en 
de inhoud van dit boekje.
Het thema van dat jaar was ‘Antieke gebruiksvoorwerpen 
(instrumenten)’. Het boekje was een onderdeel van een 

Door Gijsbrecht
K. van Dommelen

Een zeer interessante veiling bij
Postzegelvereniging Postaumaat

toeslaguitgifte bestaande uit vier postzegels en dit bewus-
te boekje. Het boekje zelf bestaat uit vier zegels, twee met 
daarop een weegschaal met twee schaaltjes, vastgehouden 
door een hand en twee zegels met daarop iemand die een 
sextant gebruikt. De zegels met de weegschaal zijn aan 
de zijkanten ongetand en aan de boven- en onderkant ge-
tand (NVPH 1352a). De zegels met de sextant zijn ook aan 
weerszijden ongetand (NVPH 1352b), maar één exemplaar 
is ook nog aan de onderkant ongetand (NVPH 1352c). Er 
zijn ongeveer 975.000 boekjes gedrukt volgens het ras-
terdiepdrukprocedé. De zegels zijn ontworpen door Kees 
Nieuwenhuyzen.

Kees Nieuwenhuijzen
Wikipedia schrijft het volgende over hem: ‘Nieuwenhuij-
zen studeerde aan de Koninklijke Academie van Beelden-
de Kunsten in Den Haag, waar hij les kreeg van de moder-
nisten Gerard Kiljan en Paul Schuitema. Zelf doceerde hij 
jarenlang aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. 
Na zijn studie werkte Nieuwenhuijzen enkele jaren samen 
met Jurriaan Schrofer. In 1963 begon hij voor zichzelf. 
Voor zijn bijdrage als ontwerper-redacteur aan het literaire 
tijdschrift Raster kreeg hij in 1992 de H.N. Werkmanprijs 

Kaft van het boekje met Zomerpostzegels 1986.

Inhoud van het boekje met Zomerpostzegels 1986.
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van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Verschillende van zijn boekontwerpen 
zijn bekroond als best verzorgd boek.’ In 
een interview naar aanleiding van deze 
prijs zegt hij letterlijk: ‘Ik wil graag het 
gewichtige van alle door de muze gekuste 
dichters relativeren.’
In 2009 heeft Kees Nieuwenhuijzen zijn 
archief overgedragen aan de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amster-
dam, die een aantal ontwerpersarchieven 
beheren. De hier als afbeelding 3 en 4 ge-
toonde voorstudies voor de Zomerzegels 
van 1986 zijn afkomstig van de website 
www.geheugenvannederland.nl (gebruik de 
zoekopdracht ‘Zomerpostzegels 1986’). 
Dit zijn er slechts twee, maar er staan op 
genoemde website nog veel meer voorstu-

als plaatfout te kwalificeren. In een eerdere bijdrage over 
het hangboekje ‘Nederlandse Iconen’ (NVPH-nummers 
3140 tot en met 3149) heb ik een nummering gehanteerd 
waarbij ik het NVPH-nummer liet volgen door de kwali-
ficatie ‘Plf ’ en een volgnummer in die gevallen waarbij ik 
kon constateren dat het daadwerkelijk om een plaatfout 
gaat, en door de kwalificatie ‘Dtv’ gevolgd door een volg-
nummer als ik bij gebrek aan meerdere exemplaren moest 
constateren dat het vooralsnog om een druktoevalligheid 
gaat. De toevoeging ‘(rnd)’ achter de plaatsbepaling bete-
kent, dat de plaatsbepaler niet op de kaderlijnen is gezet 
maar op de zegelranden, dit in verband met het feit dat 
deze zegels links en rechts niet van kaderranden zijn voor-
zien.
Een ander probleem bij de nummering van deze foutjes ligt 
in het feit dat sommige foutjes altijd samen voorkomen in 
hetzelfde boekje. Zo’n boekje bevat dan dus meerdere 

plaatfoutjes. De individuele zegels moeten 
dan ook genummerd worden en dat loopt 
dan uiteindelijk niet synchroon. Wij heb-
ben er daarom voor gekozen om zowel 
de boekjes zelf als de individuele zegels te 
nummeren en die nummers gewoon door-
lopend te laten zijn. Zo komt 1352aPlf01 
altijd samen voor met 1352bPlf02 in boek-
je PB32Plf02. De volgorde van nummering 
is verder volkomen arbitrair. Mochten de 
fouten ooit opgenomen worden in de Mast 
Catalogus, dan zullen de nummers onge-
twijfeld weer gewijzigd worden, maar dat 
is niet erg. Nummers zijn immers altijd te 
koppelen. Maar laat ik daarom wel eerst 
beginnen met de Mast-fouten te noemen:

dies van zijn hand voor deze specifieke serie postzegels. 
Overigens had Nieuwenhuijzen toen ook al de in grafische 
kringen veelgeprezen Maarten Luther King-zegel uit 1983 
ontworpen.

Plaatfouten
Van het Zomerpostzegelboekje van1986 zijn al enige tijd 
twee plaatfouten bekend die in de catalogus van Mast zijn 
opgenomen. De verkoper van de kavel die ik heb aange-
kocht wist dat er meer plaatfouten in de boekjes voorko-
men, want hij vermeldde bij de beschrijving van de kavel dat 
er een viertal boekjes tussen zat met ‘gele vlekken’. Maar 
mijn verbazing en geluk konden niet op, want van in totaal 
veertig boekjes gingen er uiteindelijk 33 mijn verzameling 
in. Dat hoeft niet te betekenen dat het allemaal plaatfouten 
zijn, maar er zaten ook meerdere exemplaren met dezelfde 
foutjes bij de kavel, die mij daarmee in staat stellen om ze 

Voorstudie van de Zomerpostzegel van 70+30 cent (‘Jacobsstaf ’).

Documentatie ten behoeve van het ontwerp van de Zomerpostzegels 1986.
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Deze twee vormen dus het topje van de ijsberg. Want in de 
veertig boekjes die ik zoals gezegd heb bekeken vond ik 

PB32PM

PB32PM1

F3-G4 (rnd)

I12 (rnd)

Diagonale kras door de toeslag ‘30’

Gele vlek tussen de letters ‘N’ en ‘D’ 
van de landsnaam ‘NEDERLAND’

nog eens acht verschillende plaatfouten, waarvan er nu ten 
minste twee exemplaren in mijn verzameling voorkomen:

Zegel 4 NVPH 1352cPM

Zegel 4 NVPH 1352cPM1

PB32Plf01

PB32Plf02

F4 (rnd)

H11 (rnd)

Wit puntje onder rechts op het cijfer 
‘0’ van de toeslag ‘30’

Grijze vlek linksboven de tweede ‘N’ 
van de landsnaam ‘NEDERLAND’

Zegel 3 NVPH 1352bPlf01

Zegel 2 NVPH 1352aPlf01

F2/F3 (rnd)

Grijs puntje linksboven de onderpoot 
van het cijfer ‘3’ van de toeslag ‘30’

Zegel 3 NVPH 1352bPlf02

PB32Plf03

B6 (rnd)

Grijs vlekje linksonder de
vingertoppen

Zegel 1 NVPH 1352aPlf02

G4 (rnd)

Grijze krul boven de eerste ‘E’
van de landsnaam  ‘NEDERLAND’

Zegel 2 NVPH 1352aPlf03
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Grijs stipje rechtsboven de wolkZegel 3 NVPH 1352bPlf03PB32Plf03
(vervolg)

A12 (rnd)

(vervolg van vorige pagina)

PB32Plf04

D12/13 (rnd)

Gele punt rechtsboven het ‘+’-tekenZegel 1 NVPH 1352aPlf04

F9/10 (rnd)

Gele punt op de mouwZegel 3 NVPH 1352bPlf04

G/H4 (rnd)

Gele punt boven de eerste ‘E’ van
de landsnaam ‘NEDERLAND’

Zegel 4 NVPH 1352cPlf01

PB32Plf05

B12 (rnd)

Grijze krullende kras links onder het 
cijfer ‘2’ van de toeslag ‘20’

Zegel 1 NVPH 1352aPlf05

G11 (rnd)

Grijs streepje rechtsonder het
cijfer ‘2’ van de toeslag ‘20’

Zegel 2 NVPH 1352aPlf06

E/F2/3 (rnd)

Twee grijze stipjes links van de
bovenste krul van het cijfer ‘3’ van

de toeslag ‘30’

Zegel 4 NVPH 1352cPlf02

PB32Plf06

B1-L2 (rnd)

‘NEDERLAND’
gespiegeld links op het label

LabelPlf01
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E/F4 (rnd)

Grijs puntje links in het cijfer ‘0’
van de toeslag ‘30’ 

Zegel 4 NVPH 1352cPlf03

PB32Plf08

G/H3, D5/6 (rnd)

Blauw haakje omlaag links aan het 
blauwe vlak rechts van het ‘+’-teken 

en grijze kras boven de eerste ‘N’ van 
‘NEDERLAND’

Zegel 3 NVPH 1352bPlf06

E5 (rnd)

Grijze punt rechtsboven het cijfer ‘0’ 
van de toeslag ‘30’

Zegel 4 NVPH 1352cPlf05

PB32Plf07

H2-I3 (rnd)

Drie zwarte stipjes rond de eerst ‘N’ 
van de landsnaam ‘NEDERLAND’ 

Zegel 1 NVPH 1352aPlf07

F-G12 (rnd)

Wit gehoekt streepje linksonder op 
het cijfer ‘0’ van de toeslag ‘20’

Zegel 3 NVPH 1352bPlf05

D2, G7, E9/10 (rnd)

Geel streepje boven links van de ‘C’ van ‘70 CT’; gele punt boven 
‘ER’ van ‘NEDERLAND’ en geel vlekje tussen de pols en het gezicht

Zegel 4 NVPH 1352cPlf04

Daarnaast trof ik verschillende afwijkingen aan waarvan ik 
niet kan zeggen dat het plaatfouten betreft omdat ik, zoals 
gezegd, slechts één exemplaar in mijn verzameling heb 
aangetroffen. Voorlopig zijn dat dus slechts druktoeval-
ligheden, maar ik roep verzamelaars op om de eigen ver-
zameling te controleren om te zien of ze een of meer van 
deze toevalligheden ook in de eigen verzameling aantref-
fen waarmee de foutjes als plaatfout in plaats van toeval-
ligheid aangemerkt kunnen worden. Deze druktoevallig-
heden zullen in een volgende bijdrage de revue passeren, 
dan wel op de website van de vereniging gepubliceerd 

(vervolg van vorige pagina)

PB32Plf06
(vervolg)

worden. Dit stuk eindigt daarmee hier. Ik hoop dat u veel 
plezier aan het stuk zult beleven.

Den Haag, 14 oktober 2016

© 2016 Gijsbrecht K. Van Dommelen
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Plaatfoutencatalogus van W.Mast, 8e editie, 2017
Speciale Catalogus NVPH, editie 2016
Website ‘Geheugen van Nederland’:
www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/
view?coll=ngvn&identifier=MVC01%3A57912
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