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AGENDA
ledenbijeenkomst op zaterdag

�6 december 20�7 in Rotterdam
1. Opening

2. Mededelingen
3. Verslag september-bijeenkomst

4. Nieuwtjes
5. Rondvraag

6. Veiling
7. Sluiting

Bijeenkomsten in 20�8
Zaterdag 10 maart 2018
Zaterdag 16 juni 2018

Zaterdag 15 september 2018 
Zaterdag 15 december 2018

 
Alle bijeenkomsten worden in Rotterdam gehouden

Jubileumactiviteiten: denk ook mee!
In 2018 viert onze vereniging zijn negende lustrum. Inder-
daad, Postaumaat werd vijfenveertig jaar geleden opge-
richt. Het bestuur heeft een inventarisatie van activiteiten 
gemaakt om dit jubileum tijdens de bijeenkomsten in 2018 
luister bij te zetten. Wij denken aan het volgende:
n	 Expositie van de bekroonde verzameling
 Postzegelboekjes van mevr.  H. van Grootheest.  
n	 Persoonlijke rolzegels (Lijnco) met meerdere
 afbeeldingen op één rol. 
n	 Een excursie naar Groningen om het drukproces
 te bestuderen. 
n	 Printer persoonlijke zegels op één van de
  bijeenkomsten.
n	 Post&Go-automaat van PostNL voor automaat-
 zegels.
n	 In december2018 als afsluiting de leden een
 versnapering aanbieden.
Dit zijn enkele ideeën uit onze koker, maar wij roepen u 
allen hierbij op ook voorstellen te doen. Laat uw creativi-
teit de vrije loop en meld uw suggesties bij de secretaris op 
secretaris@postaumaat.nl.

Bestuur Postaumaat

Welkom op zaterdag �6 december
in ‘De Rustburcht’ in Rotterdam-Zuid

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 16 september 2017 te Utrecht

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 12.15 uur in aan-
wezigheid van 25 leden. Afwezig met bericht zijn de heren 
Bos, Delfos,  Van Dommelen en Hazelhoff.
n	De nieuwe webmaster, Lia Vieveen, stelt zich voor. Zij 
toont op haar laptop de contouren van de Postaumaat-
website-nieuwe-stijl. Die zal nog dit jaar worden gelan-
ceerd en van lieverlee verder worden uitgebreid. Leden die 
nieuwtjes op de website willen plaatsen wordt verzocht die 
aan de secretaris toe te zenden.
n	De heer Hoogendoorn vraagt of artikelen uit het Bulletin 
op de website kunnen worden geplaatst. Bij handopsteken 
stemmen de leden in de zaal ervoor om steeds het laatste  
Bulletin in z’n geheel op de website te plaatsen voor wer-
vingsdoeleinden. 
n	 Theo de Klaver beëindigt zijn werkzaamheden als le-
denadministrateur. De heer W.J. Stoker heeft zich bereid 
verklaard zijn werkzaamheden over te nemen. De voor-
zitter dankt hem voor het overnemen van dit belangrijke 
werk.

n	Henk Bos stopt eind van het jaar met zijn rubriek Bui-
tenlandse Rolzegels. De voorzitter doet langs deze weg 
een oproep aan een opvolger om zich te melden bij de se-
cretaris.
n	Het bestuur wil tijdens de decembervergadering op ge-
paste wijze dank betuigen aan  Jos Odijk, Theo de Klaver 
en Henk Bos.
n	 Tenslotte biedt de voorzitter zijn felicitaties aan aan 
mevrouw Van Grootheest voor het Groot Goud dat zij met 
haar collectie Nederlandse Postzegelboekjes heeft gewon-
nen op de Multilaterale 2017 te ’s-Hertogenbosch.

Verslag bijeenkomst 10 juni 2017

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

Nieuwtjes

De heren Hoogendoorn, De Rooij, Schaminée en Wolf 
melden nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader wor-
den beschreven.

Rondvraag en sluiting

n	De heer Hoogendoorn vraagt hoe de veiling in de decem-
berbijeenkomst er uit gaat zien. De voorzitter antwoordt 
dat leden scans plus een beschrijving en de startprijzen 
van goede kavels kunnen toezenden aan de secretaris. Zij 
dienen de kavels mee te brengen naar de bijeenkomst. Vei-
lingmeester is Huib de Ruiter.
n	De heer Kollen vraagt aandacht voor de ongelijkheid van 
het inhouden van 10% kosten bij rondzendingen, terwijl 
er geen inhoudingen (meer) zijn bij de veiling. De voorzit-
ter antwoordt dat die situatie is ontstaan doordat er geen 
veilingteam meer is en er met een tijdelijke regeling wordt 
gewerkt. Die tijdelijke situatie zal zo spoedig mogelijk ein-
digen met normalisatie van de afdrachten. 
n	 Op een vraag van mevrouw Van Grootheest meldt de 
voorzitter dat het bestuur nog zoekt naar een nieuwe loca-
tie in het midden des lands.
n	De voorzitter herinnert eraan dat Postaumaat in 2018 45 
jaar bestaat. Hij roept alle leden op om suggesties voor het 
vieren hiervan in elk der vier bijeenkomsten volgend jaar.

H.A. Wolf - secretaris
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Contributie 2018/collectief abonnement Filatelie 2018 
Op pagina 2 van deze editie van Bulletin Postaumaat vindt 
u de gebruikelijke oproep voor de betaling van de contri-
butie van Postaumaat en eventueel het abonnement op 
het maandblad Filatelie. De contributiebedragen die voor 
het lidmaatschap van Postaumaat in 2017 golden (NL 25 
euro, buitenland 35 euro) zijn ongewijzigd gebleven. Van 
het maandblad Filatelie kregen wij bericht dat het abonne-
mentsgeld voor leden die gebruik maken van het collectief 
abonnement op dit blad ongewijzigd is gebleven (1 25.65). 
Het abonnementsgeld voor Filatelie staat  los van de re-
guliere contributie voor Postaumaat. Het verschuldigde 
abonnementsgeld dient vóór 31 december 2017 te zijn 
overgemaakt. Zie verder het kaderstukje op pagina 2. 

Mutaties per 10 oktober 2017

Nieuw lid (herintrede):
J. Schep
Overleden:
A. Walther-Dorst
J.P.C. Wichers

Th.F. de Klaver
Ledenadministratie

Mededelingen van de
Rondzenddienst

Mededelingen van de
Ledenadministratie

Automaatboekjes Combinaties
Postzegelboekjes Rolzegels
Prestigeboekjes Port-betaaldzegels
Hangblokjes/-zakjes Automaatstroken
Mailers Loketstroken
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Tja, vorige keer was het bijna Hosanna, maar dat bleek 
toch eenmalig. De tweede rondzending van dit jaar viel 
wat tegen. Postzegelboekjes in de ruimste zin.
Een deelnemer was wat teleurgesteld: “Helaas ditmaal 
niets van mijn gading aangetroffen.”
En dat terwijl ik het idee had, dat ik interessant materiaal 
had in deze zending. Ja, helaas, dat is niet altijd te vermij-
den.
Inmiddels is alweer een derde zending in omloop: weer 
postzegelboekjes en hangblokjes, maar ook iets nieuws: 
hangzakjes. Ik kende ze nog niet, maar ik heb begrepen , 
dat deze verpakking ook al in de nieuwe catalogus is geno-
teerd. Voor liefhebbers hoop ik.
Voor de vierde zending is mijn voorraad nog net niet vol-
doende. Het wordt: rolzegels of stroken, automaat- en lo-
ket-stroken. Het hangt af van nieuwe inzendingen.
Anders gezegd: inzendingen gevraagd van

Alles ook op brief. Natuurlijk van Nederland maar ook van 
andere landen, vergeet dat niet.
In het nieuwe systeem (dus met materiaal van gelijke in-
teresse), is er voor inzenders een voordeel:  De doos is na 
een omloop meteen klaar, zodat de inzenders vlot kunnen 
worden betaald.
U weet dat de kosten van de boekjes en enveloppen later 
weer 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/ 06 40260659
E-mail: rondzending@postaumaat.nl

Den Haag, 8 oktober 2017

Op 25 september 2017 is Hans Wichers op 83-jarige 
leeftijd overleden. Hij was van 1987 tot 2009 voor-
zitter van Postaumaat en daarna lid van verdienste.
 Nog tot voor kort heeft hij meegewerkt aan het rol-
zegelgedeelte van de Specialiteitencatalogus van de 
NVPH.

Tijdens de uitvaartplechtigheid kwamen onder an-
dere zijn voorliefde voor zijn gezin, zijn postzegels, 
talen, schaken, moppen tappen en een flesje wijn of 
whisky aan de orde.
De rouwkaart vermeldde: “Een markant en scherp-
zinnig man is niet meer. We zullen zijn licht ironi-
sche blik op de wereld missen”. 

In memoriam
Hans Wichers
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Postzegelboekjes Nederland Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Prestigeboekje 7�: Dag van de Postzegel 20�7
Het was natuurlijk geen slecht idee van de post om vanaf 
2009 de Dag van de Postzegel te vieren met reprises van 
permanente postzegelseries uit het verleden. Tellen we de 
speciaal voor luchtpost bedoelde  36-centzegel uit 1931 (uit 
boekje PR40, verschenen in 2013) ook mee, dan komen we 
dit jaar aan de negende uitgifte. 
Goed gekozen is ook de datum van uitgifte: de eerste dag 

van de Postex, één van Nederlands grootste postzegeleve-
nementen, dit jaar gehouden op 20, 21 en 22 oktober. Dit 
jaar is de in 1891 verschenen serie met prinses Wilhelmina 
‘hangend haar’ gekozen.

Het persbericht van PostNL rept over koningin Wilhelmi-
na, maar ze werd pas in 1898 als koningin ingehuldigd.

De inhoud van Prestigeboekje 73 bestaat uit tien zegels ta-
rief 1 (nu nog 78c, binnenkort 83c).
De zegels zijn natuurlijk het belangrijkst, maar het boekje 

bevat verder een overvloed aan wetenswaardigheden over 
deze tot en met 31 december van het jaar 1899 geldige fran-
keerserie.

Interessant detail is dat het toen 10-jarige prinsesje naar 
rechts kijkt, omdat het de gewoonte was dat op munten en 
postzegels een nieuwe vorst de andere kant moest opkij-
ken dan zijn of haar voorganger. Bovendien werd gebrui-

kers gevraagd de postzegels linksboven op het poststuk te 
plakken, zodat Wilhelmina niet van de brief af kijkt. Een 
rare situatie. Vanaf 1898 kijken onze monarchen altijd 
naar links.
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Bezoekers van de Nederlandsche Postzegelveiling – eind 
september – hebben wellicht de indruk dat de oude Neder-
landse postzegelboekjes onbetaalbaar dreigen te worden. 
In die veiling bevonden zich nogal wat opzienbarende 
kavels. En dan bedoel ik niet die kolossale handelsvoor-
raden, die soms tienduizenden euro’s opbrachten (maar 
wel een cataloguswaarde van tonnen hadden). Nee, er zat 
een flink aantal oude Nederlandse boekjes in deze 75-ja-
rige jubileumveiling. En daar worden we nu eenmaal niet 
mee doodgegooid.
Nu staan de boekjes in de NVPH-catalogus al aardig hoog: 
bijna alles tot en met boekje 20 (1902 – 1925) noteert al 
twee- tot drieduizend euro. Met daarboven nog enkele uit-
schieters, waaronder de Rode Kruisboekjes van 1927.
Nu niet schrikken. Het rode boekje bovenaan deze pagina 
(nr 1) deed maar liefst 1 5000 en het blauwe daaronder (nr 
2) 1 5600. Tel daar nog even 23% veilingprovisie bij en bei-
de komen ruim boven de 200% van de cataloguswaarde. 
Nog wat highlights. Boekje 5 en 6 kwamen uit op 1 6200. 
De opbrengst was het hoogst bij boekje 7 (het roze boekje 
met 24 zegels van 5 cent) en boekje 15 (21 zegels van 20 
cent: 1 6400. En alles dus nog zonder de 23%. Het maakt 
sommigen misschien moedeloos. Het geeft wel aan dat de 
‘oude’ boekjes niet delen in de malaise. En er zijn heus ook 
wel de nodige goedkopere.
De afbeeldingen hierboven zijn scans van de afbeeldingen 
op de website van de NPV (www.npv.nl).

De automaatboekjes deden het niet slecht. Er waren wat 
proefboekjes, testboekjes, enkel versnijdingen en mis-
perforaties bij Daarbij werd duidelijk de cataloguswaarde 
als richtlijn gehouden: rond 70%. Als klap op de vuurpijl 
kwam het befaamde boekje 2Mz met twee extra 7-cent-
zegels onder de hamer: boekje ƒ 1,14 (zie hieronder). Er 
bestaan tien exemplaren van. De koper betaalde er 1 6000 
+ 23% voor. 

Oude Nederlandse postzegelboekjes onbetaalbaar?
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Zoeken loont nog steeds - leuk, toch !?

Boekjesverzamelaars zijn altijd speurders 
geweest. Vooral de verzamelaars van Ne-
derlandse automaatboekjes. Er kwamen 
grote lijsten en speciaalcatalogi met alles 
wat er opgespoord was: registerstrepen, 
kafttypen, snijlijnen, plaatfouten, enz. enz. 
Het is de charme van het verzamelgebied: 
tal van verzamelaars hebben bijgedragen 
tot wat we nu aan bijzonderheden kennen. 
Regelmatig worden er weer nieuwe ontdek-
kingen in dit blad gemeld. Ook nu weer. 
Allereerst een vondst(je) van een oud boek-
je: PZ 25 (zie afbeelding 1). In de NVPH-cata-
logus betreft het 25d. Maar het handboek 
van Horn is nodig om de variant vast te 
kunnen stellen. Het is in Horn genummerd 
als 21P met kafttype K (Post vroegtijdig…). 
Volgens Horn heeft het boekje tekstvariant 20 in zwart. Bij 
het nu gevonden boekje is deze in rood. Sensationeel? Valt 
wel mee. Het betreft een boekje dat maar liefst ruim 13 jaar 
in gebruik is geweest. Horn noemt al aardig wat typen, 
maar er zal ongetwijfeld nog meer te vinden zijn. 
De variant is gevonden door onze superspecialist H. van 
Grootheest. Wie haar inzending gezien heeft op de Mul-
tilaterale in Den Bosch (eind augustus), zal zich niet ver-
bazen. Het betrof een uitmuntende collectie oude Neder-
landse boekjes, die tot haar eigen verbazing bekroond 
werd met GROOT GOUD. Volkomen terecht overigens. 
Heel misschien lukt het ons deze collectie (7 kaders) tij-
dens één van onze bijeenkomsten in het komend jubile-
umjaar tentoon te stellen.

Ons zowat elke bijeenkomst trouw aanwezige lid Mar 
Struijs vond ook iets leuks bij boekje 43d. Een boekje uit 
1994 met als inhoud vijf zegels van 80c. Het gaat om het 

kaftje (zie afbeelding 2). Normaal zijn de boekjes met dit 
kaftje rechts geplakt. Gemakkelijk te controleren: houd 
het boekje zoals hierboven afgebeeld en draai het om de 
horizontale as. De plakmarge bevindt zich dan rechts.
Nu heeft Mar dit boekje links geplakt gevonden. We heb-
ben er eigenlijk nooit op gelet, maar het is het nakijken 
waard. Bij Mar betreft het boekje DIII (rug met 20 inkepin-
gen). Maar het loont mogelijk de moeite alle boekjes met 
deze kaft (42, 43, 44 en 47) er eens op na te kijken. Wie 
weet. Het bewuste boekje zit overigens in de in dit blad op-
genomen veiling.

Wel opletten: er zijn van deze boekjes ook exemplaren met 
een losse inhoud. Het zou natuurlijk verleidelijk zijn de in-
houd er verkeerd in te plakken. Lijkt makkelijker dan het 
is, want met een goede loep valt zo’n boekje meteen door 
de mand. Precies inplakken alsof het gesneden is, is vrij-
wel onmogelijk.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

ALAND sep 15 35  Zoogdieren in het bos  EUR (9.90) 9x lokalpost (1.10)
ALDERNEY mei 17 25 P Mooie plekjes op Alderney  GBO 16.24 4x 44,59,60,73,80,90p
AUSTRALIË feb 7 788 Z Liefdeszegel: hart  AUD 10.00 10x$1
 feb 7 789 Z Liefdeszegel: rode roos  AUD 10.00 10x$1
 feb 21 790 Z Australische pieren  AUD 10.00 2x 5x$1
 mrt 30 791 Z Zeldzame schoonheden: edelstenen  AUD 10.00 10x$1
 mrt 30 792 P Zeldzame schoonheden: edelstenen  AUD 30.95 ?
 apr 4 793 Z Koningin Elizabeth 91 jaar (21 april)  AUD 10.00 10x$1
 apr 18 794 Z Eerste wereldoorlog IV, 1917-2017  AUD 10.00 10x$1
 apr 18 795 P Eerste wereldoorlog IV, 1917-2017 (+0.95) AUD 20.95 20x$1
 mei 2 796 Z Stalagmieten en stalactieten Belubula rivier  AUD 20.00 20x$1
 mei 16 797 Z Straatkunst  AUD 10.00 10x$1
 mei 29 798 Z Legenden: voorvechters oorspronk. bewoners  AUD 20.00 20x$1
 jun 7 799 Z Eeuwfeest Lions Clubs International  AUD 20.00 20x$1
 jun 13 800 Z Henry Lawson 1867-=1922, schrijver en dichter  AUD 20.00 20x$1
 jun 20 801 Z Succulenten (vetplanten)  AUD 10.00 10x$1
 jul 4 802 Z Trans-Australian Railway  AUD 10.00 10x$1
 jul 4 740a Z Bloemen in het wild, 4 motieven, herdruk  AUD 20.00 20x$1
 aug 1 803 Z Libellen en waterjuffers  AUD 10.00 10x$1
 aug 1 804 Z Libellen en waterjuffers  AUD 20.00 10x$2
 aug 29 805 P Scheepswrakken (+0.95) AUD 20.95 20x$1
 aug 29 806 Z Scheepswrakken  AUD 10.00 10x$1
 sep 12 807 Z 50e Verjaardag satelliet WRESAT  AUD 20.00 20x$1
 okt 6 808 Z Wereldoorlog I: 100 jaar Vrouwen in de oorlog  AUD 10.00 10x$1
 okt 17 809/813 Z Fair Dinkum Aussie Alphabet: B, G, J, K, U  AUD 5x 10.00 5x 10x$1
 okt 24 814 Z Kunst vna het Noorden  AUD 20.00 20x$1
AZERBAIJAN apr 14 22  Europa: kastelen  AZN 3.20 4x20q, 4x60q
BOSN HERC (F) mei 9 26  Europa: kastelen  BAM 15.00 6x2.50 km
BULGARIJE mei 4 24  Europa: kastelen  BGN 11.00 4x0.65L,4x2.10L
CANADA jan 9 663 Z Jaar van de haan  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 9 664 Z Jaar van de haan  CAD 15.00 6x $2.50
 jan 16 665 Z Unesco Werelderfgoedplaatsen  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 16 666 Z Unesco Werelderfgoedplaatsen  CAD (25.50) 30x P (85c)
 feb 1 667 Z Mathieu da Costa: zwarte geschiedenis  CAD (8.50) 10x P (85c)
 feb 4 668 Z Opera in Canada  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mrt 1 669 Z Lentebloemen: madeliefje paars  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 8 670 Z Slag om de heuvelrug van Vimy, 1917  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 27 671 Z Star Trek  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 27 672 P Star Trek  CAD (21.95) ?x P (85c),$1,$1.20,$1.80,$2.50,$5
 mei 16 673 Z Formule 1 50 jaar in Canada  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mei 23 674 Z Moslimfeesten (einde Ramadan, Offerfeest)  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jun 1 675 Z  150 Jaar Confederatie: tien motieven  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jun 1 676 Z 150 Jaar Confederatie: huwelijk gelijk geaarden  CAD (6.80) 8x P (85c)
 jun 1 677 Z 150 Jaar Confederatie: Nunavit  CAD (6.80) 8x P (85c)
 jul 4 678 Z Fotografie in Canada  CAD (8.50) 10x P (85c)
 

 

 aug 1 679 Z Vogels in Canada  CAD (8.50) 10x P (85c)
 sep 21 680 Z Diwali, festival van lichtjes  CAD (8.50) 10x P (85c)
 sep 25 681 Z Weldadigheidsfondsen, voor kinderen  CAD (9.50) 10x P (85c) + $1.00
 sep 28 682 Z Legenden uit de ijshockeywereld  CAD (5.10) 6x P (85c)
CHINA jan 5 54  Jaar van de Haan  CNY 12.00 10x1.20y

Postzegelboekjes 20�7 - � 16-10-2017

Canada 679

Canada 682
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

CHINA (vervolg) mei 19 BPC-14  Dinosaurssen  CNY 15.30 4x1.20,1x1.50,1x3,1x6y
CHRISTMAS ISL jan 10 SP11 P Jaar van de Haan (+0.95) AUD 20.95 4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3
CYPRUS mei 4 49  Europa 2017: kastelen  EUR 4.20 2x 41c, 2x64c
DENEMARKEN jun 15 P15 P Oldtimers  DKK 199.00 ?
DUITSLAND feb 9 105 Z Sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten  EUR 10.00 10x 10.70+10.30
 mei 11 106  50 Jaar ‘Deutsche Sporthilfe’, toeslagzegels  EUR 7.25 4x70c+30c,1x85x+40c,145+55c
 aug 10 107 Z Reformatie – Europa (Wartburg)  EUR 5.60 10x10.56
ESTLAND mrt 30 12  100 Jaar Republiek: scheepsbouw  EUR 2.60 4x10.65
FAERÖER feb 27 58  Meren op de Faröer: Leitisvatn/Sørvágsvatn  DKK 108 3x17, 3x19kr
 mei 15 59  Europazegels: kasteel Schotland  DKK 79.50 3x9.50,3x17kr
 okt 2 60 Z Nationale klederdrachten II  DKK 79,50 3x9.50,3x17kr
FINLAND jan 20 129 Z Blauw hart  EUR (6.00) 5x binnenland (1.20)
 jan 20 130 Z Nationale vlag van Finland  EUR (18.00) 15x binnenland (1.20)
 jan 20 131 Z Europa: sneeuwkasteel  EUR (18.00) 15x binnenland (1.20)
 feb 24 132 Z Het geluid van de stilte  EUR (19.50) 15x wereld (1.30)
 feb 24 133 Z Zomerbloemen  EUR (18.00) 15x binnenland (1.20)
 feb 24 134 Z Zomerdraaimolen  EUR (18.00) 15x binnenland (1.20)
 feb 24 135 Z Wilgenbloesem met tak  EUR (18.00) 15x binnenland (1.20)
 mei 9 136 Z Gezichten (alle boekjes verschillend!)  EUR (13.00) 10x binnenland (1.30) 
 mei 24 137  Fabergé-boekje FINLANDIA 2017 (+28.70) EUR (30.00) 1x binnenland (1.30)
 mei 24 138 Z Sauna’s (gemeenschappelijk met Åland)  EUR (6.50) 5x binnenland (1.30)
 mei 24 139 Z Moomins reis door de tijd  EUR (7.00) 5x internationaal (1.40) 
 

 sep 6 140 Z Award voor Fins beeldend kunstenares  EUR (19.50) 15x binnenland (1.30)
 sep 6 141 Z Nationale Stadsparken  EUR (39.00) 30x binnenland (1.30)
 nov 3 142 Z Viering onafhankelijkheid  EUR (8.40) 6x internationaal (1.40)
 nov 3 143 Z Kerstzegels: motief H C Andersen  EUR ? ? 
FRANKRIJK jan 9 3122 Z Landschappen op de wereld  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
 jan 16 1214 c7 Z 12x Marianne rood, Week van de Franse taal  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
 jan 16 1214 c8 Z 12x Marianne rood, Envie des timbres…  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
 jan 30 3123 Z Tekens van de Chinese dierenriem  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 feb 1 1214 c9 Z 12x Marianne rood, 300 filatelieloketten  EUR(10.20) 12x lettre prio (85c)
 feb 1 1215 c6 Z 12x Marianne groen, PHILinfo  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 feb 1 1215 c7 Z 12x Marianne groen, Tip Top  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 feb 15 1215 c8 Z 12x Marianne groen, Club Phil@Poste  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 feb 15 ? Z 6x Marianne blauw, tarieven  EUR (6.60) 6x EUROPE (11.10)
         feb 25 3124 Z Dieren op de veehouderij  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 apr 1 3125 Z Maskers  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 apr 29 3126 Z Bloemen gemaakt van allerlei materialen  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 mei 1 1214 c10 Z 12x Mariannje rood, Kandidatuur O.S. 2024  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
 mei 5 2061 Z Rode Kruis: Hulp aan behoeftigen (+2.00) EUR (7.84) 8x lettre verte (73c)
 jun 3 3127 Z Kermissen  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c
 jun 26 1214 c11 Z 12x Marianne rood, Les Trésors…  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
 jul 1 3128 Z Graanoogst in Frankrijk  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)

Finland 140

Finland 141
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

FRANKRIJK (vervolg) aug 5 3129 Z De smaakzin  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 sep 2 3130 Z Bruggen, viaducten en aquaducten  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 sep 23 Collector Z Hello Maestro, “Il était une fois…la vie”  (+2.70) EUR (9.80) 10x lettre verte (73c).
 sep 30 3131 Z Circuskunst  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 sep 30 1215 c9 Z Hello Maestro  EUR (8.76) 12x lettre verte (73c)
 okt 16 1214 c12 Z 12x Marianne rood, Jaarboek 2017  EUR (10.20) 12x lettre prio (85c)
GRIEKENLAND mrt 15 92  Marmeren Romeinse replica van jongeman  EUR 7.20 10x72c
 apr 6 93  Boekje met persoonlijke gelegenheidszegels  EUR 8.00 10x80c
 mei 4 94  Europa  EUR 8.60 2x90c,2x13.40 ?
 jun 28 95  Euromed 2017  EUR 5.24 2x12.62
 dec 4 96 Z Kerstzegels  EUR ? ?
GROENLAND mei 15 46 Z Europa: kastelen (ijsbergen)  DKK 186.00 6x15.00,6x16.00 kr
 okt 27 47 Z Kerstzegels  DKK 168.00 6x13.00, 6x15.00 kr
GROOT-BRITTANNIE feb 15 DY 20 P Windsor Castle (+0.95) GBP (14.58) 8x1st,2x2p,2x10p,1.05,1.33, 2x1.52
 feb 15 PM 59 Z Windsor Castle  GBP (3.84) 6x 1st (64p) 
 mrt 14 PM 60 Z David Bowie  GBP (3.84) 6x 1st (64p)
 jun 6 DY 21 P Verjaardag Machin-zegels (+0.50) GBP (15.14) 12x1st (65p),1x2nd (56p),1x1,2,5,10p,
       3x20p,1x50p,5x£1
 jun 6 PM 61 Z Verjaardag Machin-zegels  GBP (3.90) 6x 1st (65p)
 jul 31 DY 22 P Eerste Wereldoorlog 1917 (+0.95) GBP (15.41) 15x 1st (65p), 3x£1.57
 

 okt 12 PM 62 Z Star Wars ‘Droids’   GBP (3.90) 6x 1st (65p)
 okt 12 PM 63 Z Star Wars ‘Aliens & Creatures’  GBP (3.90) 6x 1st (65p)
 nov 7 LX 55  Kerstmis  GBP ? ?
 nov 7 LX 56  Kerstmis  GBP ? ?
 dec 14 DY 23 P Star Wars ‘The Making of …’  GBP ? 
GUERNSEY sep 1 101 Z Kusten van het eiland, 5 motieven  GBP (4.40) 10x tarief GY (44p)
 sep 1 102 Z Kusten van het eiland, 5 motieven  GBP (5.90) 10x tarief GB (59p)
HONGKONG apr 25 105 P Restauratie gebouwen Hongkong  II (+12.80) HKD 50.00 2x$1.70,$2.20,$2.90,$3.10,$3.70,$5
 jun 13 106 P 100 Jaar Orkaanwaarschuwingen (+32.50) HKD 48.00 1x$1.70,$2.20,$2.90,$3.70,$5
 okt 17 107 P Qipao (Chinese jurken) (+31.40) HKD 60.00 1x set $18.60 + velletje $ 10.00

Frankrijk 3129

Frankrjk, ‘Collector’, nieuw
 type boekje

G
root-Brittannië PM

62
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

IERLAND jan 12 203 Z Nieuwe permanente serie: gouden schaal  EUR (7.20) 10x N (10.72)
 jan 12 204 Z Nieuwe permanente serie: gouden halsring  EUR (11.00) 10x W (1 1.10) 
 feb 2 205 Z Liefdeszegels  EUR (7.20) 10x N (10.72)
 sep 21 206 P Street art  EUR 16.00 16x 11.00?
 nov 2 207 Z Kerstzegelboekje (-11.00) EUR 25.00 26x1 1.00
IJSLAND apr 27 138 Z Europa  ISK (3400) 10x100g Europa (340 kr)
 apr 27 139 Z Europa  ISK (5350) 10x100g buiten Europa (535 kr)
 nov 2 140 Z Kerstmis  ISK (1600) 10xB50g binnenland (160 kr)
INDIA mrt 23 ? P Transport door de eeuwen heen  INR 275 5x 5.00,10.00,15.00,25.00r
JERSEY apr 11 80 P Vondsten uit het verleden  GBP 16.90 2x49,63,73,79,90p,£1.07,1.32,2.52
KOREA NOORD jul 5 241  Ridderzwam (+15 w) KPW 175  1x 10, 30, 50, 70 won
KROATIË mrt 21 71  Kroatische fauna: Blasius’Hoefijzerneus  HRK28.00 10x2.80kn
 mrt 21 72  Kroatische fauna: Grootoorvleermuis  HRK 31.00 10x3.10kn
 mrt 21 73  Kroatische fauna: Wimpervleermuis  HRK 65.00 10x6.50kn
 nov 21 74  Kerstmis  HRK ? 10x ?
LETLAND mei 11 51  Europa: kastelen, boekje Messe Essen 2017  EUR 3.12 4x10.78
MALTA mei 9 21  Europa: kastelen (St. Agatha Tower)  EUR 2.95 5x10.59
MAN, EILAND mei 15 88 Z Het groene eiland  GBP (4.70) 10x1st (47p)
MOLDAVIË apr 28 22  Europa 2017, kasteel Mimi  MDL 44.00 4x11 L
MONACO jan 3 18 Z Wapen Grimaldi blauw (tarif ecopli)  EUR (7.10) 10x TVP (71c)
NEDERLAND jan 2 PR 68 P Nederlandse kippenrassen (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c)
 apr 24 PR 69 P Botanische tuinen in Nederland (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c)
 mei 22 PR 70 P Mooi Nederland, Beek- en rivierdalen (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c) 
 jun 19 PR 71 P Nederlandse lekkernijen (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c)
 jul 17 PR 72 P Leven in de Noordzee (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c)
 okt 20 PR 73 P Dag van de Postzegel (+4.65) EUR 12.45 10x1 (78c)
NW. ZEELAND apr 5 189 P ANZAC, deel 4, Wereldoorlog I (+8.30) NZD 39.90 12x$1.00,4x$2.20,$2.70
NOORWEGEN feb 2 192  Tråante 2017  NOK (130.00) 10x A (=13 kr)
 jun 16 193 Z WK Wielrennen  NOK (130.00) 10x A (=13 kr) 
 okt 7 194 P Noorse auto’s  NOK (169.00) ?
 nov 10 195 Z Kerstboekje  NOK ? ?
OEKRAÏNE jun 9 27 Z Europa: kastelen                                     UAH 25.60 2x12.80
POLYNESIË jan 2 34 Z Schelpen  CFP 600 6x100f
 jun 23 35 Z Miss Tahiti 2017  CFP 600 6x100f
 aug 25 36 Z Honden en katten  CFP 600 6x100f
PORTUGAL mrt 24 89 Z Harmonicaboekje: Noord-Portugal  EUR (22.50) 30xE20g (75c)
 mei 12 90 Z Traditionele Portugese desserts  EUR (5.00) 10xN20g (0.50)
 aug 25 91 Z 40 Jaar Starwars  EUR (4.30) 2xN20g(50c),E20g(75c)I20g(90c)
RUSSIA ju 5 177  Russische revoluties 1917 – 2017  RUR140 4x35r
 jun 29 178  Stadswapen van Azov (Rostov Oblast)  RUR 160 10x16r
 jun 29 179  Stadswapen van Azov (Rostov Oblast)  RUR 320 20x16r
 jun 29 180  Stadswapen van Orekhovo-Zuyevo (Moskou O.)  RUR 220 10x22r
 jun 29 181  Stadswapen van Orekhovo-Zuyevo (Moskou O.)  RUR 440 20x22r

 jul 28 182 P 25 Jaar Republiek Ingushetia  RUR 137 1x9,19,19,15,25,50r
 aug 4 183 P Bakhchysarai Museum in   RUR 100 1x100r
 okt 8 184  Weg naar de overwinning  RUR ? ?
 okt 19 185  WK Rusland  RUR ? ?
SLOWAKIJE mrt 23 86 Z Pasen: volkstekening van pelikaan  EUR 5.00 10x10.50
 mei 5 87 Z Europa: kastelen  EUR 5.40 6x 1.90
SPANJE apr 5 75 Z Gebruiken en kledij tijdens de Heilige Week  EUR 8.00 8x 1 1
SRPSKA REP. apr 28 20  Europa: kasteel Banja Luka  BAM 6.80 4x1.70
TSJECHIË jan 20 182  Dag van de Postzegel  CZK 128.00 8x16 kr

Rusland 182

Rusland 183
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TSJECHIE (vervolg) jan 20 183 Z Kroonjuwelen  CZK (256) 8x E (32 kr) 
 jun 6 184 Z De wereld op rails  CZK (128.00) 8x A (16kr) 
 sep 6 185  Technische monumenten: gasverlichting  CZK 128 8x 16kr
 sep 6 186  Partners van de Post  CZK (80) 5x A (16kr)
 okt 4 187  Tweehonderd jaar brievenbussen  CZK 128 8x 16kr
 okt 4 188 Z Jára Cimrman  CZK (128) 8x A (16kr)

VER. NATIES aug 3 58 - Nw York 20 P Werelderfgoed,: zijderoute, engelstalig   USD 9.72 ?x34c, ?x49c
 aug 3 59 - Genève 20 P Werelderfgoed, zijderoute, duitstalig   CHF 9.60 ?x0.30, ?x0.50r
 aug 3 60 - Wenen 20 P Werelderfgoed, zijderoute, framstalig   EUR 8.40 ?x10.30, ?x10.40
VER. STATEN jan 27 425 Z Nieuwe vlagzegel  USD (4.90) 10x for ever (49c)
 jan 27 426                                VZ Nieuwe vlagzegel: druk BCA  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 jan 27 427                                VZ Nieuwe vlagzegel: druk Ashton Potter  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 jan 27 428 Z Nieuwe vlagzegel: ATM  USD (8.82) 18x for ever (49c)
 mrt 7 429 Z WPA Posters (posters uit crisistijd)  USD (9.80) 20x fo ever( 49c)
 apr 20 430 Z Delicioso (gerechten uit Midden- & Zuid-Am.)  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 aug 16 431 Z Bloemen geïnspireerd op oude meesters  USD (9.80) 20x for ever (49c)
 nov ? 432 Z Snowy Day: zwart jongetje spelend in sneeuw  USD (9.80) 20xfor ever (49c)
 nov ? 433 Z Vier overbekende kerstliedjes  USD (9.80) 20xfor ever (49c)
ZWEDEN jan 12 648 Z Retro-producten  SEK (65.00) 10x brev (6.50kr)
 mrt 16 649 Z Vlinders als teken van de lente  SEK (65.00) 10x brev (6.50kr)
 jun 1 650 Z P.A. Fogelström 100 jaar  SEK 105.00 5x21.00kr
 jun 1 651 Z Mijn postzegel: ontwerpwedstrijd  SEK (70.00) 10x brev (7.00kr)
 aug 24 652 Z Lars Lenn  SEK (70.00) 10x brev (7.00kr)
 aug 24 653 Z Appelfeest  SEK 105.00 5x21kr
 nov 16 654 Z Kerstmis: engelen  SEK 60.00 10x6.00 kr
 nov 16 655 Z Winterbloemen  SEK (65.00) 01x brev (6.50kr)
ZWITSERLAND mei 11 188  Pro Patria: kastelen  CHF 14.00 4x85+40c,6x100+50c
 sep 7 189 Z Emoticons  CHF 9.25 5x85c,5x100c
 nov 16 190  Pro Juventute- schooltijd  CHF 16.50 6x85+40,6x100+50c

Postzegelboekjes 20�7 - � 16-10-2017

*   = 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

Verengde N
aties 58, 59 en 60
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België en Zwitserland: emoticons op een brief - knap bedacht

Booklets varia Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Ook België en Zwitserland ontkomen niet 
aan de vermindering van het postvolume. 
Net als elk ander land. Het emailverkeer 
lijkt de strijd tegen de trage postvervoer-
ders te winnen. Het gebruik van postze-
gels had de strijd al eerder verloren en is 
intussen op een dieptepunt beland.
 
Sommige postdiensten geven echter de 
strijd niet op. Zo kwam de Belgische post 
al in 2015 met een geniale vondst: post-
zegels met emoticons. Oftewel moderne 
beeldjes uit de digitale wereld van SMS, 
apps en email op een ‘ouderwetse’ brief.  
De beeldschrifttekens of emoji (uit te 
spreken als ‘emodsji’) zijn in 1998 in Ja-
pan ontwikkeld, maar intussen hebben 
Apple, Google en Facebook alle hun eigen 
reeksen. Het ‘Westerse’ emoticon sloeg 
direct aan omdat het bij veel Europese ta-
len overeenkomst in klank biedt. De klei-
ne beeldjes maken het ons makkelijk om 
op een snelle wijze  onze gevoelens bij de 
boodschap te uiten.
Het Belgische boekje kwam uit op 26 ja-

nuari 2015 (afbeelding 1) en bevat tien ze-
gels met de waarde 1 (toen nog 72c).

Zwitserland volgde onlangs op 7 septem-
ber.  De twee zegels - van 0.85 Fr en 1.00 
Fr - zijn per vijf in een boekje te koop. Met 
deze twee postzegels slaat de post een 
brug tussen de digitale en de fysieke we-
reld.
Op de zegel van 0.85 Fr staan een aantal 
veelgebruikte emoticons afgebeeld, op 
die van 1.00 Fr de lachende smiley met een 
zonnebril. De zegels zijn zelfklevend (af-
beelding 2). 
De zegels zijn op de eerste plaats bedoeld 
voor post binnen Zwitserland tot 100 gram: 
B- Post (0.85 Fr) en A-Post (1.00 Fr).
Ook het opengevouwen kaftje van het 
boekje laat aan duidelijkheid niets te wen-
sen over (afbeelding 3). Voor de liefhebber 
zijn er ook nog voorgefrankeerde brief-
kaarten en setjes van tien enveloppen met 
de zegels erop gedrukt. Zelfs het stempel 
op de eerstedagenvelop heeft het bekende 
gezichtje in het midden. Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Rolzegels Buitenland H.J.T. Bos, Utrecht
Tel. 030-2615682/Mobiel: 06-12056850

n			België

Rugnummering door BDB.  Op 24 oktober 2016 verscheen 
in rasterdiepdruk van de BPost-drukkerij een serie van tien 
zelfklevende rolzegels met afbeeldingen van bloemen (in 
100-rol) Zie afbeelding 1 van een Zwaardlelie als voorbeeld. 

n			Duitsland

Nieuwe rolzegels in Bloemen-serie; 45 en 90 c. In de serie 
Blumen verscheen op 11 mei 2017 een nieuwe zegel van 45 c 
met een afbeelding van een waterlelie (afbeelding 3) en een 
nieuwe zegel van 90 c met een afbeelding van  Johannes-

(zie ook Bulletin Postaumaat 175, bladzijde 31). De zegels 
zijn genummerd door de Duitse Bondsdrukkerij in Berlijn 
(BDB; zie afbeelding 2). De nummers 60 en 55 van mijn 10-
strip hebben stand R. De verwachte nummerrichting is L: 
gezien vanuit de leesstand naar Links toenemende num-
mers. De afgifterichting is B(oven).
De rolzegels van de Duitse serie Blumen hebben BDB-num-
mers met stand L, nummerrichting L  en afgifte O(nder).  
Zie Bulletin Postaumaat 176, bladzijde 24; zie de parafgraaf 
‘Duitsland’ hieronder. De Michel-catalogusnummers zijn 
4701-4710. 
Ook ‘Joh. Enschedé’ heeft wel eens nummering aange-
bracht op rolzegels voor de Belgische post.

Afbeelding 1 - Voorbeeld van rolzegel met 
een afbeelding van een Zwaardlelie uit serie 
‘Bloemen’  met  rugnummers  van de Duitse 

Bondsdrukkerij in Berlijn.

Afbeelding 3 -Waterlelie. Afbeelding 4 - Johanneskruid.

Afbeelding 2 -
Rugnummer 
55 met stand 
R (toppen van 
de cijfers wijzen 
naar Rechts).

kruid (afbeelding 4). Johan-
neskruid is inheems in lan-
den  rond de Middellandse 
Zee. De zegels zijn door de 
BDB uitgevoerd in offset-
druk. De afgifterichting is 
(O)nder; zie  de toelichting 
onder België. De rolzegels 
hebben een EAN-nummer; 
zie Bulletin Postaumaat 176. 
Een 5-strip die geleverd 
wordt door de filatelisti-
sche dienst begint met een 
rugnummer, en eindigt 
met een ‘vignet’ met EAN-
nummer, plus de streepjes-
code.
Mijn 6-strip zegels van 90 
cent, met de nummers 25 
en 20, heeft onder een (on-

Afbeelding 5 - Onderste deel 
van een 6-strip met EAN; 90 
cent; BDB-rugnr 25, stand L.

nodig) vignet (afbeelding 5) dat heeft gehoord bij de afge-
scheurde 5-strip met rugnummer 30; nummer 25 is de 
eerste zegel van een 5-strip, gevolgd door zijn vignet (tus-
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senstrook). Daarna komt de zegel met rugnummer 20. 
De zegels hebben scheerperforaat 14; de scheerperforaat-
vliesjes zijn omgebogen naar beneden. De Michel-catalo-
gusnummers zijn 3303 en 3304. Er verscheen van deze ze-
gels ook een velletje (5x2). De Michel-catalogus waardeert 
6-strips met EAN-nummer.

EAN-nummer afhankelijk van rolgrootte. Van mijn le-
verancier Helmut Fetzer uit Ulm ontving ik twee 6-strips 
zegels van 45 c. Ze stammen een verschillende soort rol: 

een 200-rol en een 500-rol. Ze hebben een verschillend 
EAN-nummer (afbeelding 6); rugnummers 20-15 stammen 
uit 200-rol, en 25-20 uit 500-rol. Voortaan is de herkomst 
van zegels met rugnummers kleiner dan 200 in dit geval 
vast te stellen aan de hand van het EAN-nummer. Ook bij 
herdruk?

n			Oostenrijk

Semipermanente serie ‘Heraldiek’. Op 1 januari 2017 ver-
scheen een serie van 15 zelfklevende zegels met afbeeldin-
gen van één of twee delen van  wapenschilden. Het betreft 
wapenschilden van de slechts negen deelstaten (Länder). 
Deze zijn afgebeeld op  twee rolzegels, en de zegels van 
zeven velletjes en vijf postzegelboekjes. De zegels zijn uit-
gevoerd in offsetdruk.
De zegels van 25 cent (afbeelding 7), zie volgende bladzijde, 
met een deel van het wapen van Salzburg, verschenen in 
rollen van 50 en 2000 stuks. De een rolzegel van 68 cent, 
met een deel van het wapen van Nederoostenrijk (afbeel-
ding 8), volgende pagina, verscheen in rollen van 100 een 
2000 stuks.
De rolzegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé (JESP). De 
normaal staande rugnummers zijn van het Postaumaat/
NVPH-type 12 uit 2011. De cijfers ‘5’ en ‘0’ zijn opgebouwd 
uit 26 stippen:12 stippen hoog en 7 stippen breed. Het cij-
fer ‘0’ is niet-symmetrisch opgebouwd. De Michel-catalo-
gusnummers zijn 3306 en 3308.
De hele serie is, bij aankoop van 1 50,- ook ongetand ver-
krijgbaar in een velletje, maar  deze zegels  zijn niet voor 

De afgelopen twee jaar begon het verzorgen van de ru-
briek ‘Rolzegels Buitenland’ mij in toenemende mate 
moeite te kosten. Het zicht op alle facetten valt mij te 
zwaar. Ik heb daarom ons Bestuur meegedeeld dat ik 
per 31 december 2017 me genoodzaakt zie, mijn bij-
drage aan deze rubriek te staken. Ik hoop nog wel enige 
tijd mijn bijdrage aan de rubriek ‘Rolzegels Nederland’ 
te continueren.
Ik memoreer dankbaar de coulance van de eindredac-
teur Noor Krikhaar en haar kundige partner Aad (Knik-
man) gedurende de afgelopen twee jaar.
Sinds  mijn eerste bijdrage in Bulletin 53 van februari 
1986, heb ik de rapportage over rolzegels in ons Bulletin 
met veel genoegen mogen doen. Ik dank de vele leden 
die me dit mogelijk hebben gemaakt. Ik noem  hier in 

Mijn laatste aflevering van de
rubriek ‘Rolzegels Buitenland’

het bijzonder de redacteuren Jan Oosterboer, Simon 
Delfos en Noor Krikhaar . Ook dank aan de voortduren-
de steun  van onder meer alle besturen, samenstellers 
van de catalogi ‘Rolzegels Nederland’, veilingmeesters, 
nieuwtjesdiensten en Bulletin-auteurs.
Omstreeks 30 jaar geleden ging ik korter werken, en 
kon ik van mijn voorganger John C. Hali de rapportage 
in ons Bulletin over de recent uitgekomen rolzegels  van 
Nederland en Buitenland overnemen. 
Van postzegels werden door mij jaren lang goede zwart-
wit kopieën, en eventueel vergrotingen gemaakt voor de 
redacteur en de drukker. Mijn manuscript was met de 
hand geschreven. De computer kwam bij mij al vroeg 
aan bod, omdat mijn oudste zoon in computers han-
delde...
Nog niet veel jaren geleden ging de vereniging over op 
afbeeldingen in kleur en  is Bulletin Postaumaat ge-
groeid tot een prachtig tijdschrift.                Henk J.T.Bos

Afbeelding 6 - Waterlelie-zegels van een 200-rol en van een 500-
rol hebben een verschillend EAN –nummer!
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andere een rolzegel van 70 cent met een afbeelding van 
Schloss Schönbrunn (afbeelding 10). De herdruk  in 2014, 
van de waarden 62, 90 en 145 en van de waarde 70 cent in 
deze serie, eveneens door Enschedé afgeleverd, is de stan-
standing 14 veranderd in 13. Het betreft de Michel-num-
mers 3090, 3091, 3092 en 3123.

Deze ontdekking is recent door een Nederlandse filatelist 
gemeld aan het tijdschrift DBZ/SE. De DBZ-melding ver-
oorzaakte bij Oostenrijkse filatelisten grote opschudding. 

n			Verenigde Staten (USA)

Vruchten; aardbei. In de reeks Amerikaanse rolzegels van 
1 c., 5 c. en 10 c. met een afbeelding van een vrucht ver-

frankering geldig (Michel-Rundschau 2017-3).
Andere tanding bij herdruk. De serie ‘Wahrzeichen’ (ka-
rakteristieke gebouwen) verscheen 12 september 2013; zie 
Bulletin Postaumaat 166. De waarde 90 cent is hier nogmaals 
afgedrukt (afbeelding 9). Op 19 maart 2014 verscheen onder 

Afbeelding 7 - Deel wapenschild Salzburg. Afbeelding 8 - Deel wapenschild Nederoostenrijk.

Afbeelding 9 - Vesting Hohensalzburg, eerste druk

Afbeelding 10 -Slot Schönbrunn, eerste druk

scheen op 5 
mei 2017 een 
zelfklevende 
rolzegel van 
3 c. met een 
afbeelding van 
aardbeien (Fra-
garia ananassa; 
zie afbeelding 
11).
De zegels zijn 
in rollen van 
10.000 exem-
plaren gedrukt, 
in offset op ge-
woon papier. 
Ze zijn voorzien van stanstanding 10 verticaal. Het Michel-
catalogusnummer is 5394. 

H.J.T. Bos
<h.j.t.bos@planet.nl>

Afbeelding 11 - Aardbei in de serie ‘Vruchten’.
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Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

n		Denemarken
In het kader van de Finlandia, dit jaar gehouden in  Tam-
pere (Finland), van 24 tot 28 mei, gaf de Deense post on-
der de vlag van PostNord op 24 mei wederom een drietal 
automaatstroken uit (afbeelding 1). De stroken geven een 
indruk van Finland: de Finse vlag, het magische Noor-
derlicht en een beeld  van de Finse kunstenaar Walno 
Aaltonen met op de achtergrond een gebouw in art deco-
stijl. De stroken zijn gedrukt door Flextiket in flexodruk.  
 
Op 8 september 2017 werden er drie automaatstroken uit-
gebracht, gewijd aan de China International Collection Expo 
(CICE) die werd gehouden in Nanjing, een stad in het 
oosten van China, in de provincie Jingsu. Op de stroken 
(afbeelding 2) ziet u een stenen olifant, Nanjing in de avond 
en de skyline van de stad overdag. De foto’s zijn gemaakt 
door Robert Harding en Boaz Clausen. Deze stroken zijn 
gedrukt in flexodruk door Limo Labels. 

n		Frankrijk 
Sinds kort zit er in de LISA 2 automaten een nieuw pro-
gramma dat zich met de printopdruk op automaatstroken 
onderscheidt van het oude programma voor de LISA 2 au-
tomaten. Zo is onder andere de vermelding van de verzend-

wijze op grotere afstand, verticaal, van de waarde-aandui-
ding geprint dan bij het oude programma het geval is.  Zie 
als voorbeeld verder in de tekst de stroken die het Rode 
Kruis als thema hebben.  Al met al zijn er bij de Franse au-
tomaatstroken steeds meer variaties in printopdrukken te 
onderscheiden.
Een nieuw type automaatstrook wordt vanaf mei 2017 door 
La Poste uitgegeven. De eerste-dag is onduidelijk maar de 
eerste stroken werden waarschijnlijk al in mei 2017 ver-
kocht. Het papier is wit en op de linkerkant van de strook 
is een verticale fosfor balk aangebracht. De stroken wor-
den beprint door een Brother TD-4100N labelprinter. 
De naam van het land en de postorganisatie staan links op 
de stroken (zie afbeelding 3), een matrixcode en het post-
logo staan rechts. De waarde en de verzendwijze staan in 
het midden van de strook. Daarbij,  voor de waarde aan-
duiding, staan twee letters die de verzendwijze aangeven:
- AA = voor aangetekende of prioritypost
- BB = voor boeken en brochures
- CC = voor ECOPLI (service Economique Lettre Simple
 Intérieur) voor de gewone/langzame  verzending
- DD = voor groene post of track and trace post
- IP = voor buitenlandse verzending (aangetekend, prio-
rity of track and trace)

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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Het is verder een nogal kale automaatstrook die 10,3 cm 
lang en  3 cm hoog is.
Honderd jaar geleden traden de Verenigde Staten toe tot de 
geallieerden in de Eerste Wereldoorlog. Zij waren voor het 
verloop van deze oorlog van doorslaggevende betekenis. 
La Poste memoreerde op 29 september 2017 het moment 
van toetreding met de uitgifte van een automaatstrook, 
een vervolg op de eerder in het kader van de eerste we-
reldoorlog uitgegeven stroken. Afgebeeld staan een groep 
Amerikaanse soldaten met  links op de strook een portret 
van John Pershing. Deze was opperbevelhebber van de 
Amerikaanse troepen die in Frankrijk met succes tegen de 
Duitsers vochten, onder andere tijdens de slag bij Saint-
Mihiel. De strook is in offsetdruk vervaardigd, de oplage 
is 20.000 exemplaren. Omdat de verkoop door middel 
van verschillende automaten plaatsvindt zijn ook op deze 
strook verschillende printopdrukken te onderscheiden 
(zie de afbeeldingen 4, 5 en 6).
De afbeeldingen 7 en 8 geven enkele van de stempels weer 
waarmee de stroken konden worden afgestempeld.
Op 30 september en 1 oktober 2017 was er in Saint-Louis 
een filatelistische expositie georganiseerd door filatelisten 
die het Internationale Rode Kruis als thema in hun verza-
meling hebben. 

Ter gelegenheid hiervan 
verscheen er op 30 septem-
ber een automaatstrook in 
offsetdruk met o.a. er op 
afgebeeld de oprichter van 
het Rode Kruis, Henry Du-
nant (zie afbeeldingen 10 en 
11 op de volgende pagina). 
De strook kon uit LISA 2 
automaten verkregen wor-

Afbeelding 3 Afbeelding 6 (Nabanco)

Afbeelding 5 (LISA 2, nieuwe druk)

Afbeelding 4 (Nabucco)

den. Omdat de automaten zowel met een oud als met een 
nieuw software programma werkten, zijn er twee varia-
ties in de printopdruk bekend. De totale oplage is 20.000 
exemplaren. Afbeelding 9 toont het eerstedagstempel.

Afbeelding 9

Afbeelding 7 Afbeelding 8
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Met dank aan Christian Horion voor het toesturen van stro-
ken en stempels!

n		Groot-Brittannië
Als vervolg op de eerder uitgegeven automaatstroken met 
als thema de erfenis van Royal Mail verscheen er vanaf  13 
september een zestal stroken die het vroegere postvervoer 
per vliegtuig laten zien (afbeelding 12).
De eerste postvluchten vonden al plaats in 1911. De auto-
maatstroken worden net als de eerder uitgegeven stroken 
verkocht via de IAR Post & Go automaten en via NCR au-
tomaten. 

Afbeelding 10 (oude druk)

Afbeelding 11 (nieuwe druk)

doelen van duurzaam toerisme zijn: 
een betere verstandhouding tussen 
volkeren, wat moet leiden tot meer 
waardering voor de rijke erfenis van 
diverse beschavingen. De Portuge-
se stroken (afbeelding 13) verwijzen 
daarnaar. De stroken zijn gedrukt 
in offset door drukkerij Ulnou, Uni-
pessoal Lda.                                  

n		Singapore
Singapore Post bracht op 20 maart 
2017 een nieuwe automaatstrook 
uit met daarop de skyline van Sin-
gapore afgebeeld. Er zijn variaties 
te onderscheiden in de printopdruk 
van de SAM-automaten: opdrukken 
met kleine cijfers, met grote cijfers 
en met de speciale opdruk Celebra-
ting 20 years with SAM kiosk, wat het 
succes van ‘t gebruik van SAM-au-

n		Portugal
2017 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot jaar van 
het duurzaam toerisme. In verband hiermee bracht de Por-
tugese Post op 25 mei 2017 drie automaatstroken uit in de 
waarden 10.50, 10.70, 10.80 en 10.85. Het ontwerp is ge-
maakt door de Portugese kunstenaar João Machado. Enkele 

Afbeelding 12

Afbeelding 13
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tomaten in Singapore onderstreept. De laatstgenoemde 
opdruk ziet u op afbeelding 14. SAM staat voor Selfservice Au-
tomated Machine.

n		Spanje
Correos heeft de smaak te pakken als het gaat om nieuwe 
uitgiften van automaatstroken. Op 10 mei 2017 was Correos 
aanwezig op een filatelistische manifestatie in Avilés. Op 
die dag werden twee automaatstroken (afbeeldingen 15 en 
16) uitgegeven ter gelegenheid van Juvenia, een postzegel-
manifestatie voor de jeugd. Op de ene strook ziet u een deel 
van een skateboard met daarop een gebouw, het Niemeyer 
Center in Avilés, weerspiegeld. De andere strook laat een 
karakteristieke straat met mooie gevels in Avilés zien.
In verband met de Feria Nacional del Sello 2017, een filatelis-
tische manifestatie in Madrid van 25 tot 28 mei 2017, werd 
de Post & Go automaat geplaatst op het Plaza Mayor, het 
festivalterrein, in ‘t centrum van Madrid. Ook voor deze 
gelegenheid werden op 25 mei twee stroken uitgegeven.  
In verband met het thema van de manifestatie, cinema, 
staat op één strook een clapperboard afgebeeld met daar-
onder futuristische hoogbouw in Madrid (afbeelding 17). 

Op de andere automaatstrook ziet u een deel van de post-
zegelmarkt die elke zondag op het Plaza Mayor te vinden 
is (afbeelding 18).

n		Taiwan
Ook in Taiwan vormen filatelistische evenementen vaak 
een aanleiding tot het uitgeven van een automaatstrook. 
In verband met Rocupex, een vijf dagen durend filatelis-
tisch evenement, bracht 
de Taiwanese Post op 17 
mei 2017 een mooie au-
tomaatstrook uit met een 
Taiwanees Sika-hert er 
op afgebeeld. De stroken 
zijn gedrukt door Johan 
Enschede Security Print. 
De automaatprint op de 
stroken werd in verschil-
lende kleuren aange-
bracht: rood, blauw en 
zwart. Op afbeelding 19 
ziet u de print in groen.

Afbeelding 14

Afbeelding 19

Afbeelding 15 Afbeelding 16 Afbeelding 17 Afbeelding 18
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Hangblokjes Nederland J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Nieuwe hangblokjes met het portret van
      koning Willem-Alexander
In het vorige Bulletin meldde ik al te verwachten dat er een 
nieuwe versie van de bekende hangblokjes met het portret 
van de koning zouden verschijnen met daarop het jaartal 
2017. In de loop van juli zag ik op de website van de Collect 
Club dat de blokjes met jaartal 2017 in de waarden 1 en 2 
voor binnenlands gebruik verkrijgbaar waren. Deze heb-
ben artikelnummer 770034 (waarde 1) en 770035 (waarde 
2). De uitgiftedatum zou volgens de website 16 juni 2017 

Bijgaand zijn afgebeeld de hangblokjes met de waarden ‘1’ 
(afbeeldingen 1a en 1b) en ‘2’ (afbeeldingen 2a en 2b). De blok-
jes zijn, zoals al jarenlang het geval is, gedrukt bij Walsall 
in rasterdiepdrk. Een afbeelding van het blokje met de 
waarde ‘Internationaal’ houdt u nog tegoed.

n  Nieuwe vermeldingen van hangblokjes in de
      Speciale Catalogus van de NVPH
In deze rubriek heb ik als veelvuldig moeten vaststellen dat 
de Speciale Catalogus van de NVPH nog steeds vele hang-
blokjes niet heeft opgenomen die feitelijk als hoofdnum-
mer in een dergelijke catalogus thuis horen. Inmiddels 
heb ik tot mijn genoegen kunnen vaststellen dat in elk ge-
val het door mij in Bulletin Postaumaat nummer 175 bespro-
ken hangblokje met 5 zegels van 1 0,88 met het portret van 
koningin Beatrix is opgenomen (met een cataloguswaarde 
van 1 60,00). Het begin lijkt er te zijn en ik verwacht dat nu 
er één spreekwoordelijk schaap over de dam is, er vele zul-
len volgen. Dat zal de verzamelaars van deze filatelistisch 
zeer interessante hangblokjes ongetwijfeld veel deugd 
doen. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat er, 
bijvoorbeeld in vergelijking tot de automaatboekjes, nog 
erg veel werk te verrichten is,. De eerste stap is echter in 
elk geval gezet!                                                 Johan  Schaminée

12.10.2017

zijn. Waarschijnlijk is dit de datum dat deze blokjes aan 
PostNL geleverd zijn door de drukker, want begin septem-
ber zag ik dat ook het blokje met de waarde Internationaal 
verkrijgbaar zou zijn, waarbij als uitgiftedatum eveneens 
16 juni 2017 was vermeld (artikelnummer 770036). Bo-
vendien bleek tijdens de bijeenkomst op 16 september uit 
informatie van ons lid de heer Willem Stoker dat het be-
treffende blokje toen nog niet leverbaar was. 
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Nederlands nieuwste automaatpostzegels [�] door Joost
Hoogendoorn

De Multilaterale
Hertogpost 2017

Voor de derde keer ging 
automaat NL01 mee naar 
een toonaangevend filate-
listisch evenement (afbeel-
ding 1), in dit geval de Mul-
tilaterale Hertogpost 2017.  
Op de eerste dag stond 
al ruim voor de aanvang 
Postaumaat- lid Jacques 
van Zandvoort (afbeelding 
2) voor de Post & Go auto-
maat. Ondergetekende en 
de Engelse programmeur 
Bob, van IAR Ltd, keken 
over zijn schouder mee. De 
automaat werkte over het 
algemeen goed maar soms 
was er wel een kleine sto-
ring (afbeelding 3). 

Afbeelding 1: Groot(s) aangekondigd: Hertogpost 2017 Afbeelding 2: Jacques van Zandvoort was er vroeg bij.

Afbeelding 3: Soms was er een kleine storing, zoals een herstart van het operating system.
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Chinezen ook bediend
De automaat gaf stroken af met als extra print de tekst  
Multilaterale 2017 (afbeelding 4).Tot mijn verwondering 
bleek in het programma van de automaat ook een begelei-
dende tekst in het Chinees toegevoegd te zijn, voor op het 
beeldscherm (afbeelding 5).
Het wachten in de rij voor de automaat vergde veel geduld 
maar leverde voor degenen die in de rij stonden wel veel 
netwerkmomenten op (afbeeldingen 6 en 7). Veel van hen 
kenden elkaar van eerdere manifestaties waar een auto-
maat stond (en een rij wachtenden).
Irritaties waren er door het lange wachten ook. Bob wees 
er op dat bij een bestelling van meerdere strips (bestaande 
uit 5 stroken) in één keer er ook per strip een bon wordt 
afgegeven door de automaat. Dat scheelt tijd als men veel 
strips wil hebben. Per strip telkens het hele menu door-
lopen (wat veel tijd kost) voor een bijhorende bon hoeft 
niet.
Als men veel stroken in één keer los wil trekken, dus niet 
in strips, dan krijgt men van de automaat echter alleen een 
totaalbon voor al de gekochte stroken!

Bonnenpapier was op
Bob liet zien dat de Post & Go automaat ook als afrekenap-
paraat (kassa) kan dienen voor andere postzegelproduk-
ten van PostNL. Voorts wordt er mogelijk een vereenvou-
diging van het touchmenu in het softwareprogramma van 
de automaten aangebracht waardoor het aantal touchhan-

Afbeelding 4: De Bossche automaatstroken hadden als extra print ‘Multilaterale 2017’

Afbeelding 5: Chinese menuteksten - attent van PostNL

...maar de meeste bezoekers deden dat geduldig (afbeelding7)Afbeelding 6: Het was soms lang wachten bij de automaat...
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delingen minder wordt en men dus sneller de stroken uit 
de automaat kan nemen. 
Over de voortgang van de proef wilde Bob niet veel kwijt. 
Wel wees hij er op dat de automaat in Den Haag met een 
interval van gemiddeld zeven minuten weer een strook ver-
koopt. Dat wekt wel verwachtingen voor in de toekomst!

De belangstelling op de eerste dag voor een strook uit de 
automaat was groot. Zelfs zo groot dat het bonnenpapier 
opraakte en PostNL op pad moest voor nieuw bonnenpa-
pier.
In een plaatselijke winkel werden rollen gekocht van dun 
papier. Dit dunne papier gaf af en toe wel wat storingen 
doordat het papier zich om het transportmechanisme 
ging wikkelen. Het leverde al met al een mooie misdruk 
(afbeelding 8) op en twee soorten bonnenpapier.
       
Afstempelmogelijkheden
Voor het afstempelen van de Bossche automaatstroken 
waren er drie mogelijkheden, te weten:

- het dagstempel (afbeelding 9)
- het tentoonstellingstempel (afbeelding 10)
- de afstempeling van het sorteercentrum (afbeelding 11)

Verticaal streepje door ‘1’.
Tot slot bleek op de achterkant van een groot aantal vlin-
derstroken, dat er op elke strook waarvan het volgnummer 
met een 1 begint, er een verticaal streepje door die 1 loopt 
(afbeelding 12).

Toch een leuke variatie, hoewel deze variatie waarschijn-
lijk maar bij één rol voorkomt.
PostNL heeft bekend gemaakt dat ook op de Eindejaars-
beurs in Barneveld een automaat naast hun stand geplaatst 
zal worden.

Laatste nieuws
De Post & Go automaat die in de Bussumse CollectClub-
winkel was geplaatst, is door PostNL per 04 oktober 2017 
uitgeschakeld en ingepakt. 
Hens Wolf geeft door dat de automaat geplaatst zou wor-
den in Readshop aan de Theresiastraat 93 te Den Haag! 
Naar verwachting is het apparaat daar vanaf 19 oktober 
operationeel geworden.
Op de stroken van deze automaat komt de extra print Den 
Haag THS te staan.

Afbeelding 8: Met dun bonnenpapier had de automaat moeite

Afbeelding 11: Ontwaarding met het sorteercentrumstempel.

Afbeelding 9 Afbeelding 10

Afbeelding 14: Boven 
een voorbeeld van een 

volgnummer beginnend 
met '1', rechts een uitver-
groting van het bewuste 

cijfer; het verticale streepje 
is duidelijk te zien
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Postsets c.a. J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n		Nieuwe recente uitgiften 

Postset aquarellen Janneke Brinkman-Salentijn
Op 5 september jl. verscheen de derde postset in de serie 
Aquarellen Janneke Brinkman-Salentijn, thans met op de ach-
tergrond van het velletje een roos en op de drie verschillen-
de zegels afbeeldingen van aquarellen van het duifkruid, de 
tabaksplant en de paardenbloem (afbeelding 1). De postset 
bestaat uit het zegelblokje met drie verschillende zegels en 

zich laat aanzien Franse postbezorgers. Het blokje was bij 
de Collect Club beperkt verkrijgbaar voor 1 3,50 en had ar-
tikelnummer 770082. Inmiddels is het blokje al niet meer 
terug te vinden op de website. 
Tijdens de genoemde beurs was het velletje eveneens te 
koop in een pergamijn zakje verpakt voor eveneens 1 3,50 
per stuk. Bij afname van twee exemplaren was de prijs ech-
ter 1 6,00. Het zegelblokje is gedrukt in Offset bij JESP te 
Haarlem in een oplage van waarschijnlijk ca. 2.000 stuks.

een set van drie kaarten met af-
beeldingen van het duifkruid, de 
tabaksplant en de roos, uiteraard 
geschilderd door Janneke Brink-
man-Salentijn. De afbeeldingen 
op de kaarten zijn wat grootser 
dan die op de zegels. De detail-
lering en de natuurgetrouwheid 
van de in aquareltechniek geschil-
derde bloemen blijft fascinerend 
en getuigt van een groot vakman-
schap en kunstzinnig talent van 
de kunstenares Janneke Brink-
man. Als leek op het gebied van 
de kunst veroorloof ik mij toch 
om dit compliment te maken! De 
uitgiftedatum was zoals vermeld 
5 september 2017. Onder artikel-
nummer 770043 is deze postzet, 
zolang de voorraad strekt, bij de 
Collect Club te bestellen. De ze-
gelblokjes zijn gedrukt bij JESP te 
Haarlem in Offset. De verkoop-
prijs bedraagt 1 4,95.

Postzegelvel Multilaterale Her-
togpost 2017
Ter gelegenheid van de Multilate-
rale Hertogpost 2017 die van 25 
tot 27 augustus jl. plaatsvond in 
’s-Hertogenbosch werd er onder 
meer een postzegelvel uitgegeven 
met daarin twee gegomde post-
zegels met het paarse kader dat 
ook voor de persoonlijke postze-
gels wordt gebruikt (afbeelding 2). 
De afbeelding op het blokje is een 
nostalgisch tafereel met naar het 

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Postzegelvel 500 Jaar Reformatie
In 2017 was het op 31 oktober exact vijfhonderd jaar gele-
den dat Maarten Luther de wantoestanden in de katholieke 
kerk aan de kaak stelde door een document met vijfenne-
gentig stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg 
vast te spijkeren. Het zou de inleiding zijn tot wat wij thans 
de reformatie noemen.
Overigens is er historisch gezien gerede twijfel of er in-
dertijd daadwerkelijk een document op de betreffende 
kerkdeur is gespijkerd door Luther. Wat daar ook van zijn 
moge, vijf eeuwen is een aardig jubileum en dat gaat ook 
filatelistisch niet aan ons voorbij. Het vormt namelijk de 
aanleiding voor de uitgifte van een zeer fraai zegelblokje 

met drie zegels op een achtergrond van een historisch 
schilderij (afbeelding 3).
Ook dit zegeblokje blijkt binnen zeer korte termijn volle-
dig uitverkocht bij de Collect Club. Het zegelblokje is ge-
drukt in Offset bij JESP te Haarlem en was verkrijgbaar bij 
de Collect Club voor 1 3,50 en te bestellen met artikelnum-
mer 770065. Zie ook ‘Lezerspost’ (pagina 27).

Postzegelvel KiKa
Verzamelaars van speelgoedberen op postzegels worden 
met het op 2 oktober verschenen zegelblokje ter onder-
steuning van  de actie KiKa (kinderkankervrij) ten be-
hoeve van onderzoek naar kinderkanker op hun wenken 

bediend. Het is een aanstekelijk 
uitziend blokje met vijf zegels 
waarop verschillende grote knuf-
felberen zijn afgebeeld. Een fraai 
gekozen thema bij het onderwerp 
en het te ondersteunen doel. Wie 
bezwijkt er nou niet voor derge-
lijke knuffelberen?
De blokjes bevatten zoals gezegd 
vijf verschillende gegomde zegels 
met het paarse kader en ze wer-
den gedrukt bij Johan Enschedé 
Security Print (JESP) in Haarlem 
(afbeelding 4). Wat opvalt is dat 
er rechtsonder op de velrand een 
barcode is gedrukt, hetgeen doet 
vermoeden dat deze blokjes ook 
in winkels te koop zijn. Ik heb dat 
nog niet kunnen vaststellen, maar 
het ligt dan voor de hand om aan 
de Brunawinkels te denken. De 
blokjes zijn in elk geval te bestel-
len bij de Collect Club met artikel-
nummer 371362. De kostprijs is 
1 5,00 voor dit fraaie velletje.
Ook als u geen persoonlijke post-
zegels verzamelt zou ik zeggen: 
koop enkele blokjes voor de fran-
kering van uw post voor de fran-
kering van de verjaardagskaarten 
voor uw kleinkinderen bijvoor-
beeld. U steunt er een heel sym-
pathiek en goed doel mee en doet 
waarschijnlijk de ontvanger van 
een brief of kaart met deze zegels 
ook een plezier. 

    Johan  Schaminée
 12.10.2017

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Lezerspost

Sandd brengt eigen zegels uit
Geachte redactie,
Hierbij zend ik u kleurenkopieën van vijf verschillende 
hangblokjes van de postorganisatie Sandd, die ik op 4 ok-
tober kocht bij ‘Het Rokertje’, Olympiaplein 124, 1076 AK 
Amsterdam, telefoon 020-6629388. Voor elk tarief is een 
ander hangblokje met (post)zegels geschikt:

  0-20 gram ‘tien keer 60 cent’
 21-50 gram ‘tien keer een euro en tien cent’
 51-100 gram ‘tien keer een euro en vijfenvijftig cent’
 101-250 gram ‘tien keer twee euro’
 251-2000 gram ‘tien keer drie euro en veertig cent’

In totaal heb ik 103.50 euro uitgegeven voor de vijf ver-
schillende hangblokjes.
Onder de ultraviolette lamp lichten de waarde-aanduidin-
gen en het woordje ‘Sandd’ geelachtig op. De zegels zijn 
voorzien van slittanding.
Voor ‘Het Rokertje’ staat een blauwe brievenbus. Post 
wordt op dinsdag en vrijdag bezorgd. Ik beschik ook 
over ook twee echt gelopen poststukken. Allebei zijn ze 
voorzien van een strookje met daarop de sorteercode van 
Sandd. Het is overigens wel jammer dat de stempels vrij-
wel onzichtbaar zijn omdat men bij Sandd kennelijk de 
instructie heeft om centraal op de (donkere) postzegels te 
stempelen.
Van de secretaris van de vereniging Po&Po, de heer Ernst 
Flentge, vernam ik dat bij postbezorgers van Sandd vellen 
van twintig zegels van 50 cent verkrijgbaar zijn, zijnde de 
Kerstzegels van Sandd.

Peter Vermeulen, Amsterdam

Naschrift redactie:
Dank u wel voor deze uitvoerige informatie. Sandd doet 
kennelijk een poging om de Nederlandse brievenmarkt te 
veroveren. Die markt ligt sinds 2009 wijd open, toen het 
monopolie op postbezorging werd opgeheven. Concur-
renten van PostNL mochten vanaf dat moment ook post-
stukken onder 50 gram gaan verwerken. En daar wordt 
inmiddels druk gebruik van gemaakt: volgens de Autori-
teit  Consument en Markt (ACM) waren er vier jaar gele-
den nog maar vijf postbedrijven. Inmiddels telt Nederland 
ongeveer dertig postbezorgers. Sandd beschikt naar eigen 
zeggen over een landelijk dekkend netwerk van bezorgers, 

maar dat omvat op dit moment niet meer dan circa hon-
derd postloketten. Dat gaat echter wel veranderen; eind 
dit jaar hoopt Sandd over duizend postagentschappen te 
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�00 jaar Reformatie anno 20�7
Geachte redactie,
Op initiatief van filatelistenvereniging Gabriël bracht 
PostNL op 22 september jl. een persoonlijk postzegelvel-
letje uit, dat binnen twee dagen uitverkocht was. Ging het 
soms weer om een soap zoals die op 12 september 2016 

 kunnen beschikken en waar Sandd-postzegels kunnen 
worden gekocht en post kan worden afgeleverd. Post die 
op maandag, dinsdag of zaterdag bij een Sandd-service-
punt wordt afgegeven wordt op de eerstvolgende vrijdag 
bezorgd. Stukken die op woensdag, donderdag of vrijdag 
worden afgegeven komen op dinsdag bij de geadresseer-
den aan.

met het Prestigeboekje ‘Jaar van het boek?’ Speurwerk 
bracht me bij een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 
12 september 2017. Ds. A Schipper (80), lid van de filatelis-
tenvereniging Gabriël, spreekt er in dit artikel zijn veront-
waardiging over uit dat de velletjes door PostNL al sinds 5 
september werden verkocht, hoewel de uitgiftedatum was 
vastgesteld op 22 september. Op laatstgenoemde datum 
ging in het Museum Catharijneconvent in Utrecht een ex-
positie over Luther van start.
De oplage blijkt 1.500 stuks te zijn. De helft van deze op-
lage is door PostNL verkocht en de overige 750 stuks door 
filatelistenvereniging Gabriël en Museum Catharijnecon-
vent Utrecht. Telefonisch contact met Els Lipsius van de 
CollectClub-winkel in Bussum leerde me dat zij vijf velle-
tjes had ontvangen die op de eerste dag waren verkocht.
Op 6 oktober jl. stuurde ik een mail naar eerdergenoemd 
museum. Dezelfde dag nog ontving ik dit antwoord: ‘Het 
postzegelvelletje is tijdelijk uitverkocht. We hopen ze vol-
gende week weer binnen te krijgen’. Vijf dagen later, op 11 
oktober, ontving ik een melding dat er weer enkele exem-
plaren beschikbaar waren. Ik ben toen zo vrij geweest deze 
mijn kant op te laten komen. Op 13 oktober werden ze ie-
der afzonderlijk in envelop met kaart en daarop de afbeel-
ding van de eerste zegel links op het velletje keurig door 
PostNL bij mij thuis afgeleverd.
Dit bewijst weer eens dat PostNL onzorgvuldig met som-
mige uitgiften te werk gaat, zonder rekening te houden 
met ons filatelisten (inclusief de leden van Postaumaat).

Paul Wibier, Spijkenisse.
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Veiling... veiling... veiling... veiling... veiling...

Website Postaumaat vernieuwd
Vlak voor het begin van ons jubileumjaar - Postaumaat 
bestaat in 2018 45 jaar - is de al  eerder aangekondigde 
nieuwe website van onze vereniging in gebruik genomen. 
Het bestuur nodigt ieder lid uit een bezoek te brengen aan 
de vernieuwde site; de URL is www.postaumaat.nl. Hier-
naast ziet u hoe de homepage van de nieuwe site er uitziet. 
De menubalk bovenaan de pagina vermeldt de volgende 
opties: ‘Home’ (hoofdpagina), ‘Verzamelgebieden’, ‘Lid-
maatschap’, ‘Veiling’, ‘Forum’, ‘Nieuws’ en ‘Contact’.
Sommige onderdelen worden nog nader ingevuld, maar 
de basis staat er. Op de homepage worden actuele berich-
ten geplaatst (zie afbeelding) en er zijn ook aparte buttons 
die als ze aangeklikt worden naar pagina’s met vereni-
gingsgegevens (‘Over ons’ en ‘Lidmaatschap’) leiden. Zo-
als gezegd: neem eens een kijkje op www.postaumaat.nl.

Een postzegelvereniging zonder veiling? Dat kan toch 
niet! Nou ja, in september wel: d’r kwamen weliswaar wat 
minder leden, we waren vroeger klaar…dus, kortom, de 
veiling werd node gemist. Nu, in december, is er met wat 
kunst- en vliegwerk toch weer een interessante veiling. 
Onze secretaris en de ‘oude’ veilingmeester zijn de red-
ders in nood. Toch zoeken we dringend een nieuwe vei-
lingmedewerker. Je hoeft er niet veel tijd voor te hebben, 
want we houden de toekomstige zaalveilingen compact 
en boeiend: geen collecties meer, geen gewoon spul en 
hooguit 50 à 60 kavels in een mix van boekjes, rolzegels, 
automaatzegels, (hang)blokjes, mailers en persoonlijke 
zegels. Je hoeft niet deskundig te zijn op al die gebieden, 
dat is niemand. Diverse specialisten, ook bestuursleden, 
helpen graag. Wat is dan uiteindelijk het werk? Leden stu-
ren je een lijstje met de te veilen kavels. Liefst met foto’s 
of scans. Na overleg wordt er bepaald wat geschikt is. Die 
kavels kunnen jou (of eventueel de secretaris) opgestuurd 
worden. De bijeenkomst tevoren kan de lijst definitief sa-
mengesteld worden, zodat leden op die dag nog inzen-
dingen kunnen meenemen (handig, alle deskundigheid is 
dan aanwezig). Vervolgens maak je een lijst en stuur je die 
met scans naar de eindredacteur van het bulletin.
De veiling zelf. Ideaal is het wanneer je bij de bijeenkom-
sten aanwezig bent (koffie en broodjes gratis!), maar het 
hoeft niet. Je mag zelf veilen (best leuk), maar het hoeft 
niet. De administratie tijdens de veiling en het afrekenen 

erna doen we met enkele aanwezigen. Succesvolle schrif-
telijke bieders krijgen een rekening. Daarna stuur je ze de 
gewonnen kavels.
We hopen nu iemand enthousiast gemaakt te hebben. Met 
z’n tweeën of zo mag ook. Meld je bij de secretaris.
Nu Lia Vieveen onze website voortvarend gaat aanpakken, 
geeft dat de veiling ook mogelijkheden. Zo kan de veiling-
lijst (met afbeeldingen) er steeds op. En kunnen we regel-
matig grote schriftelijke veilingen organiseren. Daar zoe-
ken we dan t.z.t. weer mensen voor. Ook heel leuk, want 
dat kan vanuit een luie stoel.

We bestaan bijna 45 jaar. Dus we zijn nog lang niet be-
jaard! Met onze grote verscheidenheid aan verzamelge-
bieden willen we blijven voorzien in een behoefte. Help je 
daaraan mee?
Aanmeldingen naar Hens Wolf, secretaris@postaumaat.nl

Bestuur Postaumaat

Naschrift:
Bovenstaand bericht is eerder, op 10 oktober 2017, verzon-
den aan die Postaumaatleden waarvan we een actueel e-
mailadres hebben. Van die 134 kwamen er 51 onbestelbaar 
terug dus hebben we 83 actuele e-mailadressen bereikt. 
Verzoek aan alle leden: wilt u uw e-mailadres toezenden 
aan penningmeester@postaumaat.nl, zodat wij u nog 
sneller met nieuws kunnen bereiken? 
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n Bieden kan ook schriftelijk geschieden;
n S.v.p. toezenden aan emailadres h.de.ruiter@quicknet.nl;
n Biedlijsten vindt u op www.postaumaat.nl onder de
 rubriek VEILING op de bovenbalk. U kunt die als bij- 
 lage meesturen bij de e-mail;
n Na een korte interval van twee veilingen zonder
 veilingkosten zijn nu de normale veilingkosten weer
 van toepassing.
n De toezending van gewonnen kavels op schriftelijke
 bieding geschiedt na voorafgaande betaling van de
 kavel- en veilingkosten en de verzendkosten.

WIJ WENSEN ALLE POSTAUMAATLEDEN VEEL
PLEZIER MET DEZE AFWISSELENDE VEILING

 Nr. Omschrijving Inzet:
 1 Hallmark wenskaart Nr. 7 (Hond) met
  dubbele sticker. Eerste sticker: 1 2,31;
  hierbij geen BTW in rekening gebracht.

  Tweede sticker: 1 2,75, de juiste prijs
  (met BTW van 19%) 1     6,00
 2 Idem: Hallmark wenskaart 2010, Nr. 8
  (Bloemen) met dubbele sticker 1     6,00
 3 Idem: Hallmark wenskaart 2010, Nr.23
  (Tulp) met dubbele sticker 1     6,00
 4 Drie diverse test/demonstratiestroken 1   12,00
 5 Drie diverse test/demonstratiestroken 1   12,00
 6 ASPR4, Teststroken met doffe gom,
  Harrisonpapier, 050/180/225/550 1   30,00
 7 Klüssendorfstr., abklatsch achterzijde,
  voorzijde onbedr., 070/080/090 1     9,00
 8 Idem met waarden 005/010/010 met
  nr 0250 (2b) 1     6,00
 9 Blok persoonlijke zegels uit OKI 532
  beursprinter: I LOVE, Europa 1   24,00
 10 Idem: I LOVE, Wereld 1   24,00
 11 Hytech-1710 loketstrook 0,78 uit proef
  maart 2017 (Tilburg 11-03) 1     8,00
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 12 Idem Den Bosch 25-03-17 1     8,00
 13 Idem Heemskerk voorgepr. aanvullende
  waarden 0,01/0,04/0,05/0,10 1    8,00
 14 Idem 15-05-17 (na de proefperiode) Tilburg 1    8,00
 15 Hytech loketstrook proef 2009 0.02, 0.03,
  0.04, 0.05 (decimaalpunt!) 1    5,00
 16 Idem, maar met opdruk PRIORITY 1    5,00
 17 Twee stroken met 00.00 (decimaalpunt!) 1    3,00
 18 Twee stroken met 00,00 PRIORITY
  (decimaalkomma!) 1    3,00
 19 1x 0,01 en 1x 0,01 PRIORITY (decimaal-
  komma!)   1   3,00
 20 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 (decimaalkomma!) 1   5,00

 21 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 PRIORITY (decimaal-
  komma!) 1     5,00
 22 VOID pakketstrook TNT00102 (Hoofd-
  dorp) + bonnen met VOID 1     4,00
 23 VOID strook 1 99,99 1     4,00
 24 Post&Go Den Haag 1e dag 30-01-2017
  twee strips van vijf + bonnen 1    11,00
 25 Vijf brieven met pers. zegels 2007 en 2009 1     2,00
 26 Idem 2004 en 2009 1     2,00
 27 Tien gestempelde pers. zegels + strip van
  twee ongebruikt met nummer 6132667-2 1     3,00
 28 Hangblokje Kerst 2016 (met eentje extra,
  postprijs 1 13,35) 1   14,00
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 29 Hangblokje 5x0,50 in origin. verpakking 1     2,50
 30 Hangblokje 5x0,65, aan onderzijde door-
  druk ribbel van verpakking 1     3,50
 31 Hangblokje 5x 0,78 met rode rakelstreep
  op 2 linkerzegels 1     6,00
 32 Hangblokje 5x 0,78 met ongewoon lichte
  druk 1     6,00
 33 Vel persoonlijke zegels Cendris print
  (2008) grijs kader; afbeelding: Foto van
  Bierfeesten in München 1     5,00
 34 Vel persoonlijke zegels Cendris print
  (2008) oranje kader; afbeelding: Schilderij
  van Duitse magisch realistische schilder
  Konrad Klapheck (geb. 1935) 1     5,00
 35 Vel persoonlijke zegels lijnco print
  Decemberkader 2009; afbeelding: Voor-
  stelling uit getijdenboek door de
  Gebroeders van Limburg 1     5,00

 36 Vel persoonlijke zegels lijnco print van
  TNTPost (ontwerpwedstrijd mooiste zegel
  over Eindhoven); winnend ontwerp. Let op:
  naam Eindhoven i.p.v. ordernr. Enige
  velletje dat dit heeft. Oplage erg beperkt. 1     5,00
 37 Vel persoonlijke zegels Lijnco print tarief
  Europa; afbeelding: Schilderij van Sandro
  Botticelli. Wit vlekje op zegel 6 is in
  productie ontstaan. 1     5,00
 38 Vel persoonlijke zegels Lijnco print tarief
  Wereld; afbeelding: team Jamaica na
  winnen olympisch goud op de 4x 100 m.
  in Londen met Usain Bolt.  1     5,00
 39 Automaatzegel Ongefrankeerd Pakket uit
  automaat in Heemstede. Automaatstrook
  tevens pakketstrook + bon 1     5,00
 40 Wincor Nixdorf PK000002 (Heemstede)
  1 0,92 keerdruk 1     3,00
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 41 Wincor Nixdorf PK000001 (Heemstede)
  pakketstrook. Keerdruk + bon 1     2,50
 42 Wincor Nixdorf PK000002 (Heemstede)
  pakketstrook keerdruk met vervaagde bon 1     2,50
 43 Vlinderstrook blanco 1     5,00
 44 Vlinderstrook met opdruk “ongeldig”,
  miniem aangesneden door de automaat 1     5,00
 45 Tulpstrook met opdruk “ongeldig” 1     5,00
 46 Gunnebo Cuijk (WL003259) 1 0,05 keerdr.
  + vouw (storing transportmechanisme) 1     2,50
 47 Wincor Nixdorf PK000001 (Heemstede)
  1 0,01 keerdr. + code half geprint + bijbeh.
  bon (totaalbedrag afgerond naar 1 0,05!) 1     4,00

 48 aCon TNT00102 (Hoofddorp) brede strook
  voor Garantiepost, VOID + bonnen, RRR 1     4,00
 49 Bon uit Post & Go automaat met opdruk
  “ongeldig” 1     2,50
 50 PZ 22d N (met nietje) cat. waarde 75.- 1   25,00
 51 PZ 23c (met ringetjes) cat. waarde 250.- 1   75,00
 52 PZ 38 N (met nietje) cat. waarde 100.- 1   30,00
 53 PZ 50 N (met nietje) cat. waarde 100.- 1   30,00
 54 PZ 51 N (met nietje) cat.waarde 100.- 1   30,00
 55 1Mz. Marge 25mm. Reg. streep. Oranje 1    12,00
 56 2H1. Reg. streep a1. 1      8,00
 57 2H10. Reg. streep d2. 1      9,00
 58 2Mx. Mooie zegelverschuiving. 1      5,00
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 59 3yW-2x. gedeeltelijk geperforeerd naar
  boven en beneden. 1     4,00
 60 3yD-W. Alle 5 reg. strepen. 1     2,00
 61 3a. plf. “kroontje”. 1     3,00
 62 4yW. Telblok. Reg. streep paars. 1     8,00
 63 4z. Telblok 1     7,00
 64 5m. Snijlijn onder. Kaftvariant. 1   40,00
 65 5n. Snijlijn midden. 1    15,00
 66 6b. Telblok 1    30,00
 67 6eFS. Stempel ONGELDIG 1      8,00
 68 6fFpB. Telblok. Plt ft. Inkeping X rechtsb. 1     2,00
 69 6fFpB. Snijlijn boven. 1     2,00
 70 6fFqB. Snijlijn onder. 1   10,00
 71 7a telblok. Met snijlijn. 1   10,00
 72 8a tot 8cF alle zes boekjes. 1    2,00
 73 9d + 9df. 1  30,00
 74 9dF telblok. 1  25,00
 75 9eF. Volgelopen PTT embleem 1  32,00
 76 9fF. 1  20,00
 77 9g2. Plft b.1 kruisreparatie 1   10,00
 78 9hF1. Plft b.1 beschadigde poot 1     5,00
 79 43D. In V vorm gesneden. Ook lichte
  D versnijding. Pracht ex. 1 100,00

 80 82b met lijmpunt. 1   13,00
 81 83c zonder lijmpunt 1     7,00
 82 V2244. Beatrix blok 57 cent. met open
  hangoog. Zeldzaam 1   40,00
 83 Tb 5 en 6. 5 strips met nr. 1     5,00
 84 1322RO. 11 strip, 1x gevouwen. 1     3,00
 85 1330-1-2RO. 11 strips, 1x gevouwen. 1   10,00
 86 1335-6-7RO. 11 strips, 1x gevouwen. 1   10,00
 87 1491Ra en b. 5 strips. 1     3,00
 88 AU 1-30, de sets van 1989 en 1991 1     9,00
 89 Canada 2013. Met jubileumzegels 40 jaar
  POSTAUMAAT 1   20,00
 90 150 C’s uit 1981 Postaumaat. Met loketstr. Bod
 91 210 FDC etc. met boekjes en rolzegels. Bod
 92 400 C etc. met boekjes en rolzegels. Bod
 93 PB1, 2, 3, 4, 5 en 42. Inzet per boekje: 1     4,50
 94 PP11, 15, 17 en 23. Inzet per boekje: 1     4,50 
 95 Collectie boekjes 1–79, op 12 boekjes na
  compleet 1 150,00
 96 Pzb. 32, registerstreep roze, cat.w. 140,- 1   35,00
 97 Pzb. 43D 15 inkepingen, D-versnijding,
  cat.w. 175,- 1   50,00
 98 Pzb. 43D, 20 inkepingen, links ingeplakt 1    10,00
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