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AGENDA
Ledenbijeenkomst op zaterdag

�5 december 20�8 in Rotterdam
1. Opening

 
2. Mededelingen

3. Verslag bijeenkomst 15 september 2018

4. (Her)verkiesbaarheid voorzitter en secretaris 

5. Nieuwtjes

6. Rondvraag en sluiting, waarna VEILING

Ledenbijeenkomsten in 20�9:
Zaterdag 16 maart
Zaterdag 15 juni

Zaterdag 21 september
Zaterdag 14 december

Editorial

Welkom in Rotterdam-Zuid (nabij winkelcentrum
Zuidplein op zaterdag �5 december 20�8

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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Ze staan altijd broederlijk (of is het zusterlijk?) naast el-
kaar: het redactionele voorwoord (‘editorial’) waarmee 
elke editie van Bulletin Postaumaat opent en de agenda voor 
de eerstkomende ledenbijeenkomst van de vereniging Pos-
taumaat. Meestal staan ze los van elkaar, maar dat is dit-
maal niet het geval. Want  al ziet de vergaderagenda hier-
naast er ‘alledaags’ uit, het gaat toch om een bijzondere 
bijeenkomst: we sluiten er ons enerverende en succesvolle 
lustrumjaar mee af. Het is een vergadering die u niet mag 
missen. Waarom niet? Zie daarvoor het uitvoerige betoog 
van onze voorzitter op bladzijde 2 van dit nummer!

Noortje Krikhaar, eindredacteur
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Verslag bijeenkomst op zaterdag
15 september 2018 in Rotterdam

illustreert maar weer eens wat er allemaal bij komt kijken 
om dit te realiseren. En in december gaan we op herhaling 
met nog een jubileumvelletje.

Verslag bijeenkomst 16 juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

Juni-bijeenkomst vervallen?
Dit agendapunt eist meer voorbereiding dan was voorzien. 
Het wordt doorgeschoven.

Nieuwtjes
De heren Bos, Hoogendoorn, De Rooij, Schaminée en 
Wolf melden nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader 
worden beschreven.

Sluiting, waarna veiling.                                              H.A. Wolf
Secretaris

Notulen

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 12.05 uur in aan-
wezigheid van 31 leden. 
Hij memoreert dat Postaumaat op deze bijeenkomst in 
het jubileumjaar twee velletjes met (voor het eerst) ver-
schillende persoonlijke postzegels heeft uitgebracht. Bij 
de totstandkoming ervan was een cruciale rol weggelegd 
voor mevrouw Van Grootheest, die bereidwillig een aantal 
scans van haar postzegelboekjes heeft afgestaan. Zij ont-
vangt daarvoor applaus van de aanwezigen. 
Ook de heer Portheine valt dank ten deel voor de afbeel-
dingen van zijn POKO-zegels. Wederom applaus.
Tenslotte is de vereniging dank verschuldigd aan Jolanda 
Ouwehand van PostNL en Henque van Manen Studio. Dit 

In het februarinummer van Bulletin Postaumaat wierp ik een 
blik vooruit op het negende lustrumjaar dat toen nog voor 
ons lag. Inmiddels zijn wij toe aan een afsluiting van een 
mooi verenigingsjaar op zaterdag 15 december in Rotter-
dam. Wij zien daar als bestuur zeer naar uit en wij hopen, 
nee, wij verwachten een grote opkomst. Voor u allen moet 
op 15 december gelden: Thuisblijven is geen optie!
Tijdens alle bijeenkomsten van het afgelopen verenigings-
jaar hebben wij diverse bijzondere activiteiten georgani-
seerd, waarvoor diverse leden zich mede hebben ingezet.  
De start op de maartbijeenkomst met de Post & Go-au-
tomaat met een speciaal voor ons lustrum vervaardigde 
opdruk was ongetwijfeld een hoogtepunt, waarvoor zelfs 
internationale verzamelaars aanwezig waren om deze 
unieke automaatpostzegels te bemachtigen. Ook de mo-
gelijkheid om de meermaals met goud bekroonde collec-
tie postzegelboekjes van ons lid mevrouw H. van Groot-
heest te bewonderen tijdens de bijeenkomsten in maart en 
juni met een persoonlijke toelichting was zeer bijzonder!  
Uiteindelijk ligt daar toch de kern van hetgeen ons als le-
den verbindt: het verzamelen van postzegels en daarmee 
ook van een eigen verhaal met een eigen collectie. Onze 
bijeenkomsten en ons Bulletin bieden daarbij gelegenheid 
tot het uitwisselen van informatie en het uitbreiden van de 
verzameling!
De laatste bijeenkomst van dit lustrumjaar wordt naar wij 
hopen de apotheose van een zeer mooi verenigingsjaar. 

Daarbij hopen wij dat ook vele oudere leden de gelegen-
heid te baat zullen nemen om in Rotterdam acte de présence 
te geven en daarmee deel te worden van een grote reünie 
van de zeer vele leden uit alle perioden van de 45 jaren 
die Postaumaat dit jaar bestaat. De kern van Postaumaat 
wordt immers gevormd door de leden. Voor u allen wordt 
dit alles georganiseerd. Ook als het verzamelen inmid-
dels op een wat lager pitje staat loont het de moeite om te 
komen want… inderdaad: thuisblijven is op 15 december 
geen optie.
Vele leden hebben zich ervoor ingezet dat er op 15 decem-
ber een geweldige veiling zal plaatsvinden met vele bij-
zondere items. Het goede nieuws is bovendien dat er per-
spectief gloort voor een structurele voortzetting van onze 
zaalveilingen! Bovendien worden er op 15 december twee 
nieuwe postzegelvelletjes gepresenteerd ter afsluiting van 
ons lustrumjaar. De afbeeldingen van de ontwerpen vindt 
u op pagina 4 van dit nummer, gepresenteerd door Walter 
de Rooij. Hiermee wordt een serie van vier bijzondere post-
zegelvelletjes gecompleteerd die tezamen een filatelistisch 
overzicht geven van de verzamelgebieden van onze vereni-
ging. Bovendien wordt hiermee op een bijzonder fraaie 
wijze reclame gemaakt voor zowel onze vereniging als 
voor de filatelie in het algemeen, temeer nu PostNL heeft 
besloten om deze velletjes ook in het uitgifteprogramma 
voor persoonlijke postzegelvelletjes op te nemen. U mag 
kortom deze bijeenkomst niet missen.
Ik zeg u allen dan ook graag: tot zaterdag 15 december in 
Rotterdam!

Johan  Schaminée 
voorzitter

Zaterdag �5 december 20�8:
thuisblijven is geen optie
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Mededelingen van de
Ledenadministratie
Betaling contributie Postaumaat

De contributie voor het jaar 2019 komt weer om de hoek 
kijken. Het bestuur verzoekt daarom alle leden om de con-
tributie voor volgend jaar (2019) te voldoen

vóór  31 december 2018.

Contributie lidmaatschap Postaumaat:
Binnenland: het bedrag blijft hetzelfde zoals in 2018,
namelijk 25 euro;

Buitenland:het bedrag blijft hetzelfde zoals in 2018,
namelijk 35 euro;

Contributie collectief abonnement Filatelie 2019/Postaumaat:
het bedrag blijft hetzelfde zoals in 2018, namelijk
25,65 euro.

U wordt verzocht de hiervoor genoemde bedragen over 
te maken  op rekeningnummer NL82 ABNA 0568 1142 
13 ten name van Pzv Postaumaat, onder vermelding van 
‘Contributie Postaumaat 2019’ of ‘Abonnement Filatelie 
2019/Postaumaat’.

Mutaties

In het afgelopen kwartaal hebben de volgende mutaties  
plaatsgevonden: 

Opzegging lidmaatschap:
De heer E. Tichelaar (m.i.v. 1 januari 2019)
De heer A. Pennings (m.i.v. 1 januari 2019)
De heer W.H. den Boer (m.i.v. 1 januari 2019)
De heer J. De Groot. (m.i.v. 1 januari 2019)

Willem J. Stoker
Ledenadministratie

Vlak voor het begin van ons jubileumjaar - Postaumaat be-
staat in 2018 45 jaar - werd de al  eerder aangekondigde 
nieuwe website van onze vereniging in gebruik genomen. 
En het resultaat mag er wezen, zoals uit de twee voorbeel-
den hierboven wel blijkt.
Het bestuur van de Vereniging Postaumaat nodigt ieder-
een uit eens een bezoek te brengen aan de vernieuwde site; 
de URL is www.postaumaat.nl. Op de hoofdpagina van de 
nieuwe site kunt u in een menubalk een keuze maken uit 

een aantal opties: Home’ (hoofdpagina), ‘Verzamelge-
bieden’, ‘Lidmaatschap’, ‘Veiling’, ‘Forum’, ‘Nieuws’ en 
‘Contact’.
Sommige onderdelen worden nog nader ingevuld, maar de 
basis staat er. Op de homepage worden actuele berichten 
geplaatst en er zijn ook aparte buttons die als ze aangeklikt 
worden naar pagina’s met verenigingsgegevens (‘Over 
ons’ en ‘Lidmaatschap’) leiden. Zoals gezegd: neem eens 
een kijkje op www.postaumaat.nl. Het is de moeite waard!

Breng ook eens een bezoek aan onze vernieuwde website!

De hoofdpagina van Postaumaats nieuwe website Via de menubalk is een groot aantal vervolgpagina’s bereikbaar.



Postaumaat - Bulletin nr. 181 - november 2018�

Nu nog verkrijgbaar bij Postaumaat - op=op

De viering van het jubileum “45 Jaar Postaumaat” wordt 
dit jaar spectaculair gevierd met de uitgifte van een vier-
tal velletjes met persoonlijke zegels. Het zijn uiterst fraai 
vormgegeven postzegels met voorbeelden van belangrijke 
ontwikkelingen van onze verzamelgebieden: vijf oude 
postzegelboekjes, afbeeldingen van zegels van de postze-
gelplakmachine (POKO), automaatzegels en postzegel-
boekjesautomaten.
De prijs van de velletjes bedraagt 1 6.50 per stuk. Dat is 
wel meer dan nominaal, maar de Vereniging Postaumaat 
maakt natuurlijk ook kosten.
Een complete set van vier velletjes komt dus op 1 26.00 + 
1 2.50 verzendkosten. De velletjes zijn ook los te bestellen! 
Wilt u voor 1 50.00 of meer aanschaffen,  dan is aangete-
kende verzending (1 8.40) te overwegen.
De velletjes zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag 
over te maken op de rekening van Postzegelvereniging 
Postaumaat Nieuwtjesdienst 1. Het IBAN-nummer luidt 
als volgt: NL88 ABNA 0568 1145 90. Vermeld uw adres!

Ze zijn natuurlijk ook te koop tijdens de a.s. bijeenkomst. 
Ook nog beperkt verkrijgbaar zijn de Post & Go automaat-
zegels van maart (zie hieronder). Erg interessant, nu Post-
NL intussen besloten heeft dat ze met de proef stopt.
Prijs per paar (met kwitantie): 1 5.00. Per 5-strip 1 25.00.
Op = Op!

Velletje nummer 1 Velletje nummer 2

Velletje nummer 3 Velletje nummer 4

Setje Post & Go-zegels met kwitantie.
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Postzegelboekjes Nederland Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Prestigeboekje Dag van de Postzegel

Enkele opbrengsten van de septemberveiling van de NPV 
zijn het vermelden waard. Zo blijkt dat veel roest aan een 
oud boekje niet weinig enthousiasme oproept: boekje 
PZ10 werd niet verkocht. Boekje PZ16 en 20 daarentegen 
(beide met reclame Benschop’s Bobbies) brachten inclu-
sief provisie ongeveer 100% van de cataloguswaarde. 
Het Rode Kruisboekje (PZ 39) sloeg alles.  Doordat er de 
plaatfout op 203 in zat, vloog de opbrengst naar bijna 

Op de eerste dag van de Postex, 19 oktober, kwam PostNL 
met een speciaal velletje, een mapje en een prestigeboekje. 
Dit keer werd aandacht besteed aan de cijferpostzegels van 
Wim Crouwel.

Het is het tiende prestigeboekje uit de serie over de ge-
schiedenis van de postzegel in Nederland.
In totaal verschenen er 11 waarden, oplopend van 5 tot 80 
cent. Als vel- en rolzegels en in postzegelboekjes.

Veiling NPV september 20�8
1 2.000. De cataloguswaarde van 1 750 verbleekt erbij.
Het zijn vaak de bijzonderheden die het doen. Een proef-
boekje Rotterdam II met plaatnummer R23 verdubbelde 
de cataloguswaarde! En een intern I proefboekje, toch niet 
de populairste, met plaatnummer L40, sprong naar ruim 
1 1100.
De overige boekjes (versnijdingen, specimen) brachten 
min of meer normale prijzen op.
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Booklets varia Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Maleisische post: over boekjes hebben we het niet
Wat de kop boven dit artikeltje betreft: zo lijkt het althans. 
In persberichten wordt er met geen woord over gerept en 
de ‘winkel’ van de post biedt ze evenmin aan. Maar ze zijn 
er wel! En het lukt gelukkig - met moeite - ook om ze op 
te sporen. Zo zijn er de afgelopen jaren vier boekjes ver-
schenen, die - voor zover mij bekend - in geen enkele cata-
logus genoemd worden. Misschien omdat ze vervaardigd 
zijn met zegels die eerder ook in vellen uitgegeven zijn. Zo 
bevatten alle hieronder genoemde boekjes bloemenzegels 
van een op 1 juli 2010 verschenen serie.

Daarbij gaat het overigens maar om twee zegels: de 60 sen 
met de sierheester Bougainvillea (in Nederland Bougain-
ville), veel voorkomend in tropische en subtropische ge-
bieden. Daarnaast de 70 sen met de Hippeastrum reticulatem 
uit de narcisfamilie. De complete, kleurige serie bestaat 
uit acht waarden: van 30 sen tot en met 2 RM. Deze laatste 
afkorting staat voor Ringgit, de munteenheid va het land. 
Momenteel is 1 RM ruim 20 eurocent. Een brief versturen 
binnen Maleisië kost dus - omgerekend - 12 eurocent.

In 2014 verscheen een boekje met zes zegels van 60 sen en 
twee van 70 sen. In één velletje, hetgeen betekent dat ze 
speciale vellen voor dit boekje hebben gedrukt.
Een exacte uitgiftedatum is niet bekend, wel dat de boekjes 
maar op een beperkt aantal kantoren verkrijgbaar waren. 
Maleisië had al eerder boekjes, zowel per staat (voor het 
laatst in 1993) als nationaal. Tot dusver was het laatst be-
kende nationale boekje uit 2012: nummer 30, traditionele 
beroepen.

Het hierboven en onderaan deze pagina afgebeelde boekje 
is dus nummer 31.De inhoud is uit vellen gescheurd en 
met de hand ingeplakt. 
De boekjes die hierna verschenen, bevatten uitsluitend 
waarden van 60 sen. Alle weer met de altijd groene Bou-
gainville met zijn rozerode bloemenpracht. Het zijn geen 
gewone boekjes, maar het resultaat van een samenwerking 
tussen bedrijven en de post. De boekjes bevatten coupons 
om korting te verkrijgen op toegangsprijzen of artikelen.

Zo verscheen op 30 oktober 2015 een boekje met zes ze-
gels van 60 sen met een kortingscoupon ter waarde van 
RM 5 voor toegang tot de dierentuin van Negara. Het is 
de nationale dierentuin van het land, iets ten noordoos-

Omslag van het in 2014 verschenen ‘Stamp Book’

Inhoud van het in 2014 verschenen ‘Stamp Book’: zesmaal 60 sen en tweemaal 70 sen.
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ten van Kuala Lumpur. Aan de binnenkant bevindt zich de 
coupontekst, plus een eenvoudig stripje zegels.
Op 13 november 2016 volgde een Legoland boekje. Malei-
sië is het zesde land wereldwijd waar Legoland een park 

opende. De coupon in het boekje gaf een korting van 
RM 50 op een dag verblijf in het resort.
De inhoud van het dierentuinboekje bestaat uit acht zegels 
van 60 sen.

Een vierde boekje kwam dit jaar uit op 24 januari. Met de 
coupon kon men 32% korting krijgen op een maaltijd bij 
Kentucky Fried Chicken.
Ook dit boekje heeft als inhoud acht zegels van 60 sen. Zo-
als op de afbeelding te zien is, zitten de postzegels opge-
vouwen in het boekje.

Leuk is dat de post de kaft van het boekje tevens gebruikt 
voor het opmerkzaam maken op het verzamelen van post-
zegels. Ook staan er voorbeelden op van persoonlijke 
postzegels en een aanmoediging tot het maken ervan op 
www.posonline.com.my.
 
KFC maakte de Maleisiërs opmerkzaam op het kortings-
boekje door middel van advertenties. 

Boekje gewijd aan de nationale dierentuin van Maleisië, ‘Zoo Negara’.

Kopers van dit boekje konden een korting van 32 procent krijgen 
als ze de erin opgenomen coupon bij KFC inleverden.

Omslag van het KFC-kortingboekje van Maleisië
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Japan was er al vroeg bij. 
In 1904 verscheen er het 
eerste postzegelboekje. 
Iets later dus dan het eer-
ste Nederlandse boekje 
(1902). Tot 2005 telde het 
land in totaal zo’n 75 ver-
schillende boekjesuitgif-
ten. Daarnaast hebben de 
prefecturen (vroegere pro-
vincies, momenteel nog 47 
stuks) ook nog eigen post-
zegels en soms boekjes, 
die overigens wel landelijk 
geldig zijn. Ze worden Fu-
rusato (thuisstad)-uitgiften 
genoemd. Locale kantoren 
willen de Furusato-zegels 
ook nog wel eens ter pro-

Japan: toch weer boekjes

motie van een stad of streek in eigen boekjes uitgeven.
Na 2005 kwamen er een tijd geen nieuwe boekjes meer. 
Wel veel velletjes. Ze worden door sommigen als boekjes 
betiteld. Dat is echter niet terecht, want een boekje moet 
gevouwen zijn of gevouwen kunnen worden.
Maar sinds  2014 zijn er plots weer echte boekjes. Steeds 
ter gelegenheid van de briefschrijfdag. Postzegelboekjes 
ter gelegenheid van deze dag verschenen voor het eerst in 
1986 (zie afbeelding 1). Na 2005 stopte de post met boekjes. 
Er kwamen velletjes. Tientallen per jaar. 
Tot 2014 dus. Op 23 juli verscheen er opnieuw een tweetal 
boekjes ter gelegenheid van de briefschrijfdag. Ze worden 
als velletje uitgegeven, maar er is een verticale middenper-

1. Het in 1986 uitgegeven boekje ter gelegenheid van briefschrijfdag.

foratie,  opdat ze gemakkelijk gevouwen kunnen worden. 
Het ene bevat tien zegels van 52 (afbeelding 2) en het an-
dere tien van 82 yen. Afgebeeld zijn bloemen, vogels en 
andere kleurrijke figuurtjes.
Alle boekjes, ook die van de volgende jaren, zijn voorzien 
van een QR-code, zodat de gebruiker gemakkelijk een na-
dere informatie kan komen.

Het jaar daarop, ook op 23 juli, verschijnt opnieuw een 
tweetal. Alweer met tien van 52 en tien van 82 yen. Zelfde 
uitvoering als het jaar daarvoor.
Afgebeeld dit keer zijn een kind met een potlood, pingu-
ins, een kraanvogel, strandbal, bloemen… Op de voorzijde 

Afbeelding 2. 10x 52 yen, 2014 - open inhoud
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van de boekjes staat het vervoermiddel van de 
postbode centraal: een postfiets en een post-
brommer (zie afbeelding 3).
Merkwaardig is dat de Michel-catalogus de 
uitgaven van 2014 als boekjes betitelt, en 
deze van 2015 als Folienblätter. Terwijl ze 
echt identiek uitgevoerd zijn.

In 2016 vervolgt men – op 22 juli - alweer met 
tien maal 52 en tien maal 82 yen. Dit keer 
staan potloden en pennen centraal en resul-
taten van het gebruik ervan.
Kennelijk neemt het schrijven van brieven 
ook in Japan af, want in 1997 (21 juli) vervolgt 
men met boekjes van vijf zegels van 62 en 82 
yen (afbeelding 4). Met de helft minder zegels 
dus. Opnieuw met een veelheid aan motie-
ven, dat dan weer wel.

Nu, in 2018 beperkt men zich tot één boekje 
(vijf maal 62 yen, zie afbeelding 5) en één vel-
letje (tien maal 82 yen). Hoewel de drukker 

Afbeelding 3. 10x 52 yen, 2015 - kaftje

Afbeelding 4. 5x 62 yen 2017 - inhoud

Afbeelding 5. 5x 62 yen, 2018 - opengevouwen

steeds dezelfde firma is (Cartor Security Printing), is de uitvoering van 
het boekje en het formaat toch weer anders. De datum van uitgifte van 
het boekje van 2018 is 23 juli.
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Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

n  België 
Hoewel de aCon-automa-
ten al begin dit jaar verwij-
derd zijn uit het postkan-
toor aan de Eiermarkt in 
Antwerpen is het nog wel 
leuk om het begin en het 
einde van een rol automaat-
stroken met de visafbeel-
ding er op te laten zien.
Ik kwam de afbeeldingen 
onlangs weer tegen. Op 
afbeelding 1 ziet u de sluit-
zegel die door de drukker 
op het begin van de rol is 

postkantoor van Verdun 
op de stroken kon worden 
geprint, was 1 0,40 (afbeel-
ding 5). Verder zorgde het 
nieuwe programma waar-
mee de Lisa 2-automaat is 
uitgerust ervoor dat naast 
de verzendaanduiding en 
de waarde ook een data-

Afbeelding 1 Afbeelding 3

Afbeelding 2

Afbeelding 5

geplakt. Op afbeelding 2 ziet u de eindstreep die door een 
aantal stroken gaat op het eind van de rol. 

n  Frankrijk
Verdun in de Eerste Wereldoorlog en Bastogne in de Twee-
de Wereldoorlog zijn plekken waar destijds zeer intensief 
oorlog is gevoerd.
Op 15 juni 2018 bracht La Poste een strook uit die dit in 
herinnering brengt. Op de strook, die in een oplage van 
15.000 stuks is uitgebracht, staan Franse soldaten die pro-
viand en andere benodigdheden voor aan het front vervoe-
ren op een kar.
Op afbeelding 3 (volgende kolom) ziet u een maximumkaart 
met daarop de strook geplakt en bestempeld met het spe-
ciale eerstedagstempel (afbeelding 4).
De minimale waarde die door een Lisa 2-automaat in het 

Afbeelding 4

matrix op de stroken is geprint. De stroken zijn in offset 
gedrukt en op de stroken is aan weerszijden een fosfor-
balk aangebracht.

n  Groot-Brittannië
Mail by bike is het thema voor de jongste uitgifte Post&Go- 
stroken. Ook deze keer zes aantrekkelijke stroken met af-
gebeeld diverse vervoermiddelen voor de postbezorging. 
Op de stroken staan fietsen, of wat er van af is afgeleid, 
weergegeven (zie afbeelding 6, volgende pagina).
De zwart/wit-foto is een weergave van vijf postbodes uit de 
19de eeuw op een pentacycle, een fiets met vijf wielen (afbeel-
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ken aan de balie van hun stand. 
Net als op de vorige Stampex had 
Royal Mail geen IAR Post & Go-
automaat naar de beurs meege-
nomen.
Drie variaties in de prints zijn van 
elkaar te onderscheiden: de print 
uit de IAR Post&Go-automaat 
(afbeelding 9), de print uit de NCR-
automaat als vaste waarde voor 
een tariefgroep (afbeelding 10) en 
als ‘open value’ (afbeelding 11), 
afhankelijk van de tariefgroep en 
het gewicht van het poststuk.
Testopdrukken zijn er ook in di-
verse soorten.
In Bulletin Postaumaat nummer 
179 heb ik de VOID-opdruk uit 
de IAR Post&Go-automaten en 
de ‘ Custom VK 80 300’ opdruk Afbeelding 6

Afbeelding 7

Op de eerste dag van uit-
gifte, 12 september 2018, 
waren de stroken te koop 
in het Postal Museum, in de 
met NCR-automaten uit-
geruste postkantoren en 
op de Autumn Stampex (de 
internationale postzegel-
beurs in Londen), die ook 
op de 12de september van 
start ging (afbeelding 8). Op 
de Stampex verkocht Royal 
Mail de al door een NCR-
automaat beprinte stro-Afbeelding 8

ding 7). De afbeelding is afkomstig uit het presentation pack, 
een brochure die ter gelegenheid van de mail by bike-pre-
sentatie in het Postal Museum te Londen te koop was.

Afbeelding 11

Afbeelding 10

Afbeelding 9
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uit de NCR-automaten laten zien. Maar er zijn meer mo-
gelijkheden. Afbeelding 12 geeft de printer setup-test uit de 
NCR-automaat weer. Deze print kan afgedrukt worden 
door de programmeur bij het opnieuw opstarten van de 
automaat.

Autumn Stampex 2018
In tegenstelling tot Royal Mail, gaven de filatelistische 
diensten van Jersey, Guernsey en Gibraltar op de beurs wel 
acte de présence met een IAR Post & Go-automaat.

Jersey maakte van de gelegenheid gebruik door met een 
nieuwe uitgifte van stroken op de 12de september voor de 
dag te komen. Dit keer een serie stroken met zeemans-
knopen er op afgebeeld (afbeelding 13), zeker voor degenen 

Afbeelding 12

Afbeelding 13
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met een padvinders- of zeeverkennersachtergrond wel erg 
aantrekkelijk.
Verder gaven de drie postdiensten een gezamenlijke 
printopdruk uit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Royal Air Force (zie de afbeeldingen 14, 15 en 16).
Door een steeds terugkerende vouw in het papier van de 
Gibraltarstroken, kon ik een mooie misprint bemachtigen 
(afbeelding 17). Meer stroken maken lukte niet omdat Bob, 
die er natuurlijk ook was, de rol er meteen uithaalde en ver-
ving door een andere. De liefhebber van diverse printop-
drukken op de stroken werd verwend, want de volgende 
printopdrukken waren ook uit de automaten te trekken:
- Gibraltar met de print Autumn Stampex 2018 (op de
 CCPA-stroken inzake de Gemenebestconferentie);
- Jersey met de print Super League Triathlon 2018 (op de
 wapenstroken).
Helaas zijn er van deze opdrukken geen foto’s beschik-
baar.
In het Postal Museum waren 12 september naast de Mail by 
Bike-stroken ook Machin-stroken met een nieuwe opdruk 
uit de IAR-automaat te krijgen, voor first class (afbeelding 18) 

Afbeelding 14

Afbeelding 16

Afbeelding 15

Afbeelding 17

ens voor second class verzending (afbeelding 19). Dit was ter 
gelegenheid van het gegeven dat brievenbussen van het 
type F al 50 jaar door Royal Mail in gebruik zijn.

Afbeelding 19

Afbeelding 18

n  Isle of Man
Treinen of trams zijn een geliefde keuze voor een afbeel-
ding op een postzegel. Op het eiland Man is er de ‘Manx 
Electric Railway’.
Omdat deze railway inmiddels 125 jaar wordt gebruikt, 
heeft Man Post ter gelegenheid hiervan op 30 juni 2018 een 
viertal automaatstroken uitgebracht waarop enkele trams 
staan afgebeeld (afbeelding 20, zie volgende pagina boven-
aan).

n  Faeröer
De internationale postzegelbeurs in Macau van 21 tot en 
met 24 september 2018 gaf aanleiding tot het uitgeven van 
vier speciale automaatstroken die werden gedrukt door 
Cartor Security Printing. De honden die er in flexodruk 
glanzend op staan afgebeeld, zijn populair op de eilanden. 
Het zijn schaapshonden, een husky en een mopshond. Zie 
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afbeelding 21. Op afbeelding 22 ziet u een strook afgbeeld 
met eerstedag afstempeling.
Voor de uitgifte in Macau werd een speciale IAR-automaat 
gebruikt, een zogenaamd tafelmodel (afbeelding 23, over-
genomen uit Variable nummer 47). Deze automaat is ge-
makkelijker te vervoeren dan het nu gangbare model en 
past goed in een koffer, zoals u op afbeelding 24 kunt zien.

Op 1 oktober 2018 bracht Posta Faeröer vier stroken uit met 

Afbeelding 20

Afbeelding 21

Afbeelding 22

een vuurtoren erop weer-
gegeven (afbeelding 25, zie 
volgende pagina). Het zijn 
de vuurtorens die zeelie-
den ‘s nachts attent maken 
op het gevaar van de kliffen 
en rotsen die de eilanden 
omgeven. De afbeeldingen 
op de stroken zijn in flexo-

Afbeelding 23

Afbeelding 24
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druk aangebracht door de Deense drukker Limo Labels. 
De stroken zijn verkrijgbaar uit de diverse aCon-automa-
ten op de eilanden.

n  Israël
Israël gaf voor de vijfde maal een strook uit in de treinen-
reeks, ditmaal met een afbeelding van een elektrische 
locomotief. Het nummer 3003 op de strook is het num-
mer van de locomotief (afbeelding 26). Bijzonder is dat op 
deze strook niet het automaatnummer geprint staat, maar 

SPU1111, een mij onbekende aanduiding. De strook werd 
op de veilingsite van Delcampe voor veel geld aangebo-
den.

n  Macau
Ter gelegenheid van de Internationale Aziatische Postze-
gelbeurs (21-24 september 2018) in Macau, gaf Macau Post 
een speciale strook uit. Op de door de Chinese ontwerper 
Lio Man Cheong ontworpen strook staat o.a. het hoofd-
kantoor van Macau post weergegeven. Omdat er nu drie 
soorten automaten in Macau zijn (New Vision-automaten 
zijn er sinds kort bijgekomen) kunnen er drie verschillen-
de printopdrukken onderscheiden worden:
Klüssendorf strook (afbeelding 27)
Nagler strook (afbeelding 28)
New Vision strook (afbeelding 29)

Afbeelding 27 (Klüssendorf )

Afbeelding 28 (Nagler)

Afbeelding 29 (New Vision)

Afbeelding 26

Afbeelding 22
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n  Spanje
Ook Correos Post was met de nieuwe IAR-automaat op de 
Internationale Postzegelbeurs in Macau te vinden. Op de 
strook (afbeelding 30) ziet u onder andere een flamingo, 

tempelzuilen en het silhouet van een hond, volgens de 
Chinese astrologie het jaarteken voor 2018.

n  Verenigde Staten
Door Hens Wolf werd ik er op gewezen dat in de Verenigde 
Statem een nieuw type automaat vanaf april zijn intrede 
heeft gedaan. Hens kreeg dit bericht van Karim Roder uit 
Amerika. Of de automaat een vooruitgang is, betwijfel ik. 
Een wachttijd van wel twee minuten voordat de strook uit 

Afbeelding 30

de automaat komt, wordt gemeld. Ook is de print op de 
strook vaak niet op de gewenste plek. E.e.a. zou het gevolg 
zijn van verkeerde programmering. Enkele van zulke stro-
ken zijn hier afgebeeld (afbeelding 31 en 32). De afbeelding 
op die stroken, een deel van de stars and stripes-vlag, is 
nieuw! Verder zijn er stroken met het oude vlagmotief voor 
de nieuwe automaten gebruikt waarop de print eveneens 
foutief is (afbeelding 33 en 34).
De cijfercodes op de nieuwe vlagstroken zijn bekend met 
beginletter en zonder beginletter. Op afbeelding 35 en 36 
ziet u stroken met het nieuwe vlagmotief die op de juiste 
manier zijn beprint, met en zonder beginletter.

Rectificatie:
Onderaan het artikel over de buitenlandse automaatstro-
ken in Bulletin Postaumaat nummer 180 staat abusievelijk de 
naam Hans Donkers voor het toesturen van afstempelin-
gen, stroken en foto’s. Het moest Hans Verdonk zijn die 
ik op die plek bedankte!

Dankbetuiging
Ik wil graag Jové van Ateeme danken voor het verlenen van 
toestemming voor het gebruik van de foto van de nieuwe 
IAR-automaat.

Afbeelding 
31

Afbeelding 
32

Afbeelding 
33

Afbeelding 
34

Afbeelding 
35

Afbeelding 
36
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n  Einde project Post&Go automaten in Nederland
Helaas heeft PostNL besloten om het project met zelfbe-
dieningszuilen per eind december 2018 stop te zetten. De 
bekendmaking staat in Collect Magazine nummer 97. Als ar-
gument wordt aangevoerd dat de kring van verzamelaars 
te klein is voor het kostendekkend inzetten van de auto-
maten.
Dat automaat NL03 in het postkantoor aan het Kerkplein 
in Den Haag (over het algemeen) goed werkt en een be-
hoorlijke omzet maakt, heeft niet tot gevolg gehad dat er 
nog een automaat op een locatie wordt gezet waar veel 
mensen komen en waar de automaat dan ook echt tot zijn 
recht komt.
Hoewel de automaten na 31 december 2018  dus teruggaan 
naar Engeland is het toch goed geweest dat PostNL gepro-
beerd heeft om de verzamelaars van automaatstroken te-
gemoet te komen met de plaatsing van enkele automaten 

Automaatstroken Nederland door
Joost Hoogendoorn

in het land. De collectie automaatstroken is nu wat groter 
geworden, maar de het licht van ‘t project gaat uit.
De screensavers van de automaten zoals afgebeeld (af-
beelding 1 en 2) zullen na eind december niet meer op het 
beeldscherm van een automaat te zien zijn.

Een bijzondere bon...
Hens Wolf stuurde mij een scan van een bijzondere bon  
(afbeelding 3) die hij uit automaat NL03 in het postkantoor 
aan het Kerkplein wist te bemachtigen. Het is een vreemde 
bon vol met tekens (zie hieronder). 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3
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LAATSTE NIEUWS
Van PostNL vernam ik 
dat op de Filateliebeurs 
2019 in Hilversum toch 
nog liefst drie automa-
ten worden geplaatst: de 
automaten die PostNL 
tot nu huurde. Pas daar-
na gaan ze terug naar 
Engeland. Voorts gaat 
PostNL verder met het 
kleine tafelmodel IAR-
automaat. Zie de rubriek 
Buitenlandse automaatstro-
ken voor een foto. Wel 
een verrassing!

Wel jammer dat de bijho-
rende strook (afbeelding 
4) niet met vergelijkbare 
opdruk uit de automaat 
kwam. De bon is wel een 
mooie aanwinst. Hens 
stuurde verder een scan 
van een bon uit een Duit-
se automaat met verge-
lijkbare tekens er op (zie 
afbeelding 5).

Van dichtbij. 
Verder ziet u op afbeelding 
6 een detailweergave van 
de slede in de automaat 
waar het dragerpapier 
over wordt gevoerd. De 
paarse lichtjes tasten het 
dragerpapier af en ge-
ven de informatie van de 
nummers die op het dra-
gerpapier staan door aan 

de computer. Op het beeldscherm (zie afbeelding 7) van de 
automaat kan dan worden weergegeven hoeveel stroken 
van de rol er nog over zijn.

Programma
De laatste twee postzegelmanifestaties die voor plaatsing 
van de zelfbedieningsautomaat in de planning van PostNL 
staan zijn:
- de Postex, die werd gehouden op 19, 20 en 21 oktober 
2018 in Apeldoorn (in de Omnisportzaal, de Voorwaarts 
55);
- de Eindejaarsbeurs op 27 en 28 december 2018 in Barne-
veld (in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt).
De Post&Go automaat  die in het Haagse postkantoor aan 
het Kerkplein staat blijft daar tot eind dit jaar, tot de slui-
ting van dit postkantoor.

Afbeelding 4

Afbeelding 7Afbeelding5

Afbeelding 6
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

ALAND mei 28 36  Motorfietsen  EUR (7.20) 8x wereld
ALDERNEY aug 1 26 P Alderney Week  GBP 17.04 4x46,62,63,76,85,94p
AUSTRALIË jan 16 817 Z Strafkolonie Australië 1788-1868  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 18 818 Z TV-persoonlijkheden, Daryl Somers (producer  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 18 819 Z idem, Denise Drysdale, presntatrice, comedian  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 18 820 Z idem, Bert Newton, entertainer  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 18 821 Z idem, Kerri-Anne Kennekley, zangers, actrice  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 18 822 Z idem, Ray Martin, tv-journalist  AUD 10.00 10x$ 1.00 
 feb 6 823 Z Liefdeszegel  AUD 10.00 10x $1.00 
 feb 20 824 Z Banksia’s, Australische planten  AUD 20.00 20x $1.00
 mrt 6 825 Z Oude jampotetiketten: Kingurli  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 6 826 Z Oude jampotetiketten: Alva  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 6 827 Z Oude jampotetiketten: Peacock’s  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 6 828 Z Oude jampotetiketten: Melray  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 16 829 Z Vinken in Australië  AUD 10.00 10x $1.00
 apr 10 830 Z Oorlogsmonumenten – 1918 -  2018  AUD 10.00 10x $1.00
 apr 10 831 P Oorlogsmonumenten – 1918 – 2018 (+0.95) AUD 20.95 20x $1.00
 apr 17 832 Z Verjaardag Britse vorstin  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 1 833 Z Wolkensoorten: lenticularis  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 1 834 Z Wolkensoorten: mammatus  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 1 835 Z Wolkensoorten: cumulonimbus  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 1 836 Z Wolkensoorten: arcus  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 21 837 Z Kunst op silo’s: Guido van Helten  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 21 838 Z Kunst op silo’s: Drapl and the Zookeeper  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 21 839 Z Kunst op silo’s: Amok Island  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 21 840 Z Kunst op silo’s: Heesco Khosnaram  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 21 841 P Kunst op silo’s (+0.95) AUD 20.95 4x 5x $1.00
 jun 12 842 Z Kunst in de natuur: Shark Bay, WA  AUD 10.00 10x $1.00
 jun 12 843 Z Kunst in de natuur: Lake Mac Donnelol, SA  AUD 10.00 10x $1.00
 jun 12 844 Z Kunst in de natuur: Wyadup Rocks, WA  AUD 10.00 10x $1.00
 jun 12 845 Z Kunst in de natuur: CapeCapricorn, Qld  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 1 846 Z Safari door het Groot Barrièrerif  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 1 847 Z Safari door het Groot Barrièrerif  AUD 20.00 20x $ 1.00
 aug 1 848 P Safari door het Groot Barriërerif (+0.95) AUD 20.95 16x$1,2x$2

Postzegelboekjes 20�8 - � 15-10-2018

 aug 18 849 Z Winx, record winnaar paardenraces  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 4 850 Z Motorfietsen uit het verleden: Kelecom 1904  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 4 851 Z idem, Precision 1912  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 4 852 Z idem, Whiting V4, 1919  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 4 853 Z idem, Invincible J.A.P., 1923  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 4 854 P idem, prestigeboekje  AUD 20.95 ?
 sep 18 855 Z Fair Dinkum Alfabet: E  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 18 856 Z Fair Dinkum Alfabet: O  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 18 857 Z Fair Dinkum Alfabet: X  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 18 858 Z Fair Dinkum Alfabet: Y  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 18 859 Z Fair Dinkum Alfabet: Z  AUD 10.00 10x $1.00
 sep 20 860 Z Bestrijding droogte platteland: $2 naar fonds  AUD 5.00 5x $1.00
 okt 2 861 Z Eerste Wereldoorlog 1918-2018  AUD 10.00 10x $1.00
 okt 2 862 P Eerste Wereldoorlog 1918-2018  AUD 20.95 ?
 okt 23 863 Z Vuurtorens van Sydney  AUD 10.00 10x $1.00
 okt 23 864 P Vuurtorens van Sydney  AUD 20.95 ?
 nov 1 865 Z Kerstboekje: religieus (Maria met Kind)  AUD 13.00 20x65c
 nov 1 866 Z Kerstboekje: profaan (kerstliedjes)  AUD 13.00 20x65c
AZERBEIDZJAN jun 5 23  Europa: bruggen  AZN 4.00 4x40q, 4x60q

Australië 894
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Postzegelboekjes 20�8 - 2 15-10-2018

LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

BELGIË okt 22 164 Z Kerst- en Nieuwjaarspost  EUR (7.40)? 10x1 binnenland (74c)
 okt 22 165 Z Kerst- en Nieuwjaarspost  EUR (11.30)? 10x1 Europa (11.13)
BOSNIË & HERZ mei 9 27  Europa: bruggen  BAM 15.00 6x2.50m
BULGARIJE apr 25 25  Europa: bruggen  BGN 11.80 4x0.95L,4x2.00L
CANADA jan 15 691 Z Jaar van de Hond  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 15 692 Z Jaar van de Hond  CAD 15.00 6x $ 2.50
 jan 15 693 Z From Far and Wide: vijf bezienswaardigheden  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jan 15 694 Z idem, drie boekjes in één  CAD (25.50) 30x P (85c)
 jan 15 695 Z From Far and Wide (nationaal park)  CAD 7.20 6x $ 1.20
 jan 15 696 Z From Far and Wide (nationaal park)  CAD 10.80 6x $ 1.80
 jan 15 697 Z From Far and Wide (Arctic Bay)  CAD 15.00 6x $ 2.50
                       jan 24 698 Z Vrouwen van de wintersport  CAD (8.50) 10xP (85c)
 feb 1 699 Z Black History: Kathleen (Kay) Livingstone  CAD (8.50) 10x P (85c)
 feb 1 700 Z Black History: Lincoln M. Alexander  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mrt 1 701 Z Lentebloemen: lotus  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 5 702 Z Beroemde Canadese illustratoren  CAD (8.50) 10x P (85c)
 apr 20 703 Z Koningin Elizabeth: 65 jaar op de troon  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mei 1 704 Z Bijen: twee soorten  CAD (8.50) 10x P (85c)
 mei 18 705 Z Memorial Cup IJshockey  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jun 29 706 Z Astronomie: 150 jaar R.A.S.C.  CAD (8.40) 10x P (85c)
 jul 13 707 Z Haaien  CAD (8.50) 10x P (85c)
 jul 26 708 Z Wonderen in het weer  CAD (8.50) 10x P (85c)

CANADA aug 12 709 Z Vogels in Canada III  CAD (8.50) 10x P (85c)
 sep 14 710 Z Noodhulpverleners   CAD (8.50) 10x P (85c)
 sep 24 711 Z Jeugdfonds (+1.00) CAD (9.50) 10x P (85c) + donatie.
CHINA jan 5 55  Year of the Dog  CNY 12.00 10x1.20 yen
CHRISTMAS ISL jan 8 SP11 P Jaar van de Hond (+0.95) AUD 20.95 4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3
CYPRUS mei 2 50  Europa: bruggen  EUR 3.92 4x10.34, 4x10.64
DENEMARKEN sep 6 P16 P Prestigeboekje Bjørn Wiinblad, schilder  DKK ? ?
DUITSLAND feb 1 108 Z De kikkerprins  EUR 10.00 10x 10.70+10.30.
 mei 3 109  Vier Duitse WK-overwinningen (+1.00) EUR 4.25 1x70+30,85+40,145+55
 mei 3 110 Z Broodcultuur, diverse broodsoorten  EUR 26.00 10x260c
 jun 7 111  Wenszegels (zegels verschenen al eerder)  EUR 4.90 7x 70c
 nov 2 112 Z Kerstboekje: kerkramen (+3.00) EUR 10.00 10x70c+30c
ECUADOR mei 18 48 Z Huisdieren  USD 5.00 2x0.25,0.50,0.75,1.00
FAERÖER feb 26 61 Z Meren op de Faeröer II  DKK 90.00 3x10.00,3x20.00kr
 apr 23 62 Z Europa 2018: bruggen  DKK 84.00 3x10.00,3x18.00kr
 sep 24 63 Z Nationale klederdrachten III  DKK108.00 3x18.00,3x20.00kr
FINLAND jan 24 144 Z Valentijnsdagboekje: planten met hartjes  EUR (7.00) 5x binnenland (1.40)
 jan 24 145 Z De bekoorlijkheden van Lapland  EUR (15.00) 10x buitenland (1.50)
 feb 28 146 Z Paasboekje: heksjes langs de deuren  EUR (21.00) 15x binnenland (1.40)
 feb 28 147 Z Opwarming van de aarde bedreigt dieren  EUR (21.00) 15x binnenland (1.40)
 mei 9 148 Z Europa: bruggen  EUR (15.00) 10x binnenland (1.50)
 mei 9 149 Z Bloemen van geluk  EUR (22.50) 15x binnenland (1.50)
 mei 9 150 Z Eeuwfeest defensie Finland  EUR (9.00) 6x binnenland (1.50)
 jun 6 151 Z Populaire Finse gerechten  EUR (9.00) 6x binnenland (1.50)
 sep 12 152 Z Stadsparken II  EUR (22.50) 15x binnenland (1.50)
FRANKRIJK jan 6 3133 Z Mooi werk van de natuur  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 jan 15 1214 c13 Z Marianne rood, Week van de Franse taal  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 feb 3 3134 Z Sculpturen van honden  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 feb 19 1215 c11 Z Marianne groen, 300 filatelieloketten  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 feb 26 1215 c12 Z Marianne groen, kiezen Postzegel 2017  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)

Canada 709

Canada 710

Canada 711
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

Frankrijk (vervolg) mrt 5 3135 Z Kunst op tafel: serviesgoed  EUR (9,60) 12x lettre verte (80c)
 mrt 26 3136 Z La France – attracties in Frankrijk  EUR (10.40) 8x monde (1.30)
 apr 16 1214 c14 Z Marianne rood, Salon Philex  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 mei 7 2062 Z Rode Kruis: bloemen  EUR (10.00) 10x lettre verte (80c)+20c
 mei 22 3137 Z Emoticons  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 jun 4 3138 Z Thomas Pesquet, foto’s van de aarde  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 jul 2 3139 Z Mickey in Frankrijk  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, rood  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, groen  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, blauw  EUR (7.20) 6x Europe (1 1.20)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, rood  EUR (19.00) 20x lettre prio (95c)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, rood  EUR (9.50) 10x lettre prio (95c)
 jul 20 ? Z Marianne l’Engagée, groen  EUR (8.00) 10x lettre verte (80c)
 aug 6 3140 Z Bomenzegels  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 sep 3 3141 Z Theepotten  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
 sep 17 ? 2 Z Marianne l’Engagée, rood, ‘Les Trésors…’  EUR (11.40) 12x lettre prio (95c)
 okt 8 3142 Z Sneeuwvlokken  EUR (11.40) 12x prio (95c)
 okt 15 ? 3 Z Marianne l’Engagée, groen ‘Timbres 2018’  EUR (9.60) 12x lettre verte (80c)
GRIEKENLAND mei 24 98  Europa: bruggen  EUR 8.60 2x 1 0.90 – 2x 1 3.40
 jul 19 99  Euromed: huizen in het Middellandse Zeegebied  EUR 3.14 2x 1 0.72, 1x 1 0.80 en 1 0.90
GROENLAND jan 22 48 Z Europa: bruggen  DKK 198.00 6x16.00, 6x17.00kr
 okt 22 49 Z Kerstzegels  DKK ? ?
GROOT BRITT. jan 23 DY 24 P Game of Thrones, filmserie (+0.96) GBP (13.95) 2x5,1x20,1.17,2x2nd,116x1st
 jan 23 PM 60 Z Game of Thrones  GBP (3.90) 6x 1st class (65p)
 mrt 20 DY 25 P Eeuwfeest RAF (+0.15) GBP (18.69) 3x2p,3x5p,9x1st(65p),5x£1.40,
       2x£1.57
 mrt 20 PM 61 Z Eeuwfeest RAF  GBP (3.90) 6x 1st (65p)
 mei 11 PM 62 Z Eeuwfeest RAF: Red Arrow Stuntteam  GBP (4.02) 6x 1st (67p)
 jun 26 PM 63 Z Dad’s Army, Brits tv-komedie  GBP (4.02) 6x 1st (67p)

 jul 31 PM 64 Z Hampton Court Palace  GBP (4.02) 6x 1st (67p)
 sep 13 DY 26 P Eerste Wereldoorlog 1918-2018 (+1.05) GBP (15.65) 15x 1st (67p),3x £1,55
 sep 13 PM 65 Z Eerste Wereldoorlog 1918-2018  GBP (4.02) 6x 1st (67p)
 dec 4 DY 27 P Harry Potter  GBP 15.50 ?
 dec 4 PM 66 Z Harry Potter  GBP (4.02) 6x 1st (67p)
GUERNSEY nov 8 106 P Wereldoorlog I, deel 5  GBP 17.04 4x46,62,63,76,85,94p
HONGKONG jan 1 108 Z Permanente zegel landschappen Hongkong  HKD 20.00 10x $2.00
 jan 1 109 Z idem, Ma Shi Chau  HKD 26.00 10x $2.60
 jan 1 110 Z idem, Yan Chau  HKD 34.00 10x $3.40
 jan 1 111 Z idem, Fa Shan  HKD 49.00 10x $4.90 
 mei 8 112 P 150e Verjaardag Brandweer Hongkong (+31.40) HKD 53.00 1x2.00,2.60,3.40,3.70,4.90,5.00
 okt 9 113 P Cantonese Opera (+31.40) HKD 53.00 1x2.00,2.60,3.40,3.70,4.90,5.00
 dec 6 114  Figuren uit de novellen van Jin Yong  HKD 60.00 30x $2.00
IERLAND jan 25 208 Z Permanente serie: de geschiedenis van Ierland  EUR (10.00) 10x N  (1.00)
 jan 25 209 Z Permanente serie: de geschiedenis van Ierland  EUR (13.50) 10x W (1.35)
 feb 8 210 Z Liefde en huwelijk  EUR (10.00) 10x N (1.00)

Groot-Brittannië PM
64
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LAND DATUM CAT.NR.  MOTIEF  NOMINAAL INHOUD

Ierland (vervolg) sep 6 211 P Ierse wetenschappelijke ontdekkingen (+1.00) EUR 13.00 12 x 1 1.00
 nov 1 212 Z Kerstzegels  EUR 5.00 4x 1 1.00, 2x 1 0.50
 nov 1 213 Z Kerstzegels (-1.00) EUR 19.00 18x 1 1.00, 4x 1 0.50 
ISRAËL apr 9 80  Lentebloemen  NIS 32.80 8x 4.10s
JERSEY mrt 31 81 P RAF 100 jaar  GBP 14.37 3x50,65,76,82,94p,£1.12
KROATIË mrt 21 75  Flora van Kroatië: zoete kastanje  HRK 31.00 10x 3.10kn
 mrt 21 76  Flora van Kratië: kattenstaart  HRK 31.00 10x 3.10kn
 mrt 21 77  Flora van Kroatië: blauwe bosbes  HRK 31.00 10x 3.10kn
 nov 26 78  Kerstboekje: Betlehem  HRK ? 10x ?
LETLAND mei 3 53  Europa: bruggen. Messe Essen 2018  EUR 3.12 4x 1 0.78
LUXEMBURG dec 4 25  Waarde E50g  EUR ? ?
MACEDONIË mei 2 9  Europa: vier verschillende brugen  MKD 20.00 4x50d
MADEIRA jan 15 30 Z 5x bananen,tuinen,kathedralen,levada,bloemen  EUR (25.80) 30xE20g (0.86)
MALEISIË jan 22 34  Bloemen, boekje met KFC-coupon  MYR 4.80 8x60c
MALTA mei 3 22  Europa: bruggen  EUR 2.95 5x 10.59
MAN, EILAND jan 15 90 PZ Eeuwfeest Royal Air Force  GBP 14.28 4x1st (47p), EU (80p),
       RoW (£1.30), £1.00.
 apr 10 91 Z 2018: Jaar van het Eiland  GBP (5.20) 10x1st (52p)
 jun 30 92 P Electrische treinen Man 125 jaar  GBP 15.60 2x52,83,1.25,1.40,1.87,1.93
MOLDAVIË feb 8 23  Europa: bruggen. Spoorbrug en hangbruggetje  MLD 67.00 4x5.75,4x11,00L
NEDERLAND feb 19 74 P 200 Jaar Museum van Oudheden (+4.15) EUR (12.45) 10x 1 (0.83)
 mrt 26 75 P Bruggen – Europazegels (+4.20) EUR (12.45)  6x 1 Internationaal (1.40)
 mei 22 76 P 100 Jaar De Ploeg (+4.15) EUR (12.45) 10x 1 (0.83)
 jun 4 77 P Mooi Nederland (+4.15) EUR (12.45) 10x 1 (0.83)
 jul 23 78 P Spraakmakend geld (+4.15) EUR (12.45) 10x 1 (0.83)
 okt 19 79 P Dag van de Postzegel 2018 (+4.15) EUR (12.45) 10x 1 (0.83)
NW CALEDON. jun 8 32 Z Cagou, herdruk  CFP 750 10x 75F
NW. ZEELAND apr 4 193 P ANZAC, deel 5. Terug van het front (+24.10) NZD 39.90 6x$1,2x$2.20,2x$2.70
 apr ? 184a Z Permanente zegel Awaroa Baai, 1e herdruk  NZD 11.00 5x $2.20
 apr ? 185b Z Permanente zegel Marlborough, 2e herdruk  NZD 13.50 5x $2.70
 jun 6 194 Z Permanente zegel Mount Maunganui  NZD 12.00 5x $2.40
 jun 6 195 Z Permanente zegel Tongaporutu  NZD 15.00 5x $3.00
 jul 5 197  Nieuwe permanente kiwi-zegels  NZD 7.20 6x $1.20
NORWAY apr 20 196 Z Norwegian Marching Band Association 100y  NOK (140) 10x binnenland (14.00)
 jun 15 197 Z Wandelsportbond 150 jaar  NOK (140) 10x binnenland (14.00)
 jun 15 198 Z Wandelsportbond 150 jaar  NOK (180) 10x Europa (18.00)
 jun 15 199 P Wandelsportbond 150 jaar, prestige (+115) NOK (179) 2x binnenland, 2x Europa
OEKRAINE jun 27 28  Europa (+42) UAH (111) 1xW (28), 1xZ (41)
POLYNESIË jun 1 37 Z Miss Tahiti 2018  CFP 500 5x100f
PORTUGAL jan 31 92 Z Traditionele desserts  EUR (26.50) 50xN20g (0.53)
 jan 31 93 Z Traditionele desserts  EUR (32.50) 50xA20g (0.65)
 jan 31 94 Z Traditionele desserts  EUR (43.00) 50xE20g (0.86)
 jan 31 95 Z Traditionele desserts  EUR (45.50) 50xI20g (0.91)
 sep 6 96 Z Comic con Portugal  EUR (3.18) 6x N20g (10.53)
SERVIË mei 31 31  Kunst: schrijvers en dichters  RSD 138 6x23d
 jul 10 32  Wetenschap
 nov 9 33  Honderd jaar einde van Wereldoorlog I
SLOVENIË nov ? 67 Z Kerstzegel: Driekoningen  EUR (5.20) 10x B (1 0.52)
 nov ? 68 Z Kerstzegel: Kerststal  EUR (11.70) 10x C (1 1.17)
 nov ? 69 Z Nieuwjaarszegel: Dennenboom  EUR (4.30) 10x A (1 0.43)
 nov ? 70 Z Nieuwjaarszegel: Sneeuwkristal  EUR (11.70) 10x C (1 1.17)
SLOWAKIJE feb 27 89  Pasen: ciborievelum R.K. kerk  EUR 5.00 10x 10.50

Ierland 211

Ierland 212/213
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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

Slowakije (vervolg) mei 4 90  Europa: brug Bratilava  EUR 6.60 6x 11.10
 jun 29 91  Slowakijke 25 jaar lid van Europaraad  EUR ? ?
 nov 9 92  Kerstmis  EUR ? ?
SPANJE mrt 13 78 Z Accordeonboekje: charmante dorpjes III  EUR 2.20 4x55c
 apr 3 79 Z Boekje met profiel noordkust Spanje  EUR 11.20 4x 1 1.35 - 4x 1 1.45
SRPSKA REP. apr 27 21  Europa: bruggen  BAM 6.80 4x1.70m
THAILAND jun 14 361 Z Voetbal WK Russia 2018  THB 15 5x3b
 jun 14 362 Z Voetbal WK Russia 2018  THB 45 3x15b
TSJECHIË jan 20 189  J. Bouda, ontwerper  CZK (128) 8x A (16 kr, na 1-2 19kr)
 feb 25 190  Staatssymbolen  CZK (152) 8x A (19 kr)
 jun 20 191  Meubels  CZK 152 8x 19 kr
 jun 20 192 Z Paddenstoelen  CZK (190) 10x A (19 kr)
 sep 5 193  Locomotieven ?  CZK ? 5x2 ?
 okt 24 194  Wachtposten Hradschin Praag  CZK ? 8x ?
VER. NATIES aug 15 61 - Nw York21 P Werelderfgoed,: Verenigd Koninkrijk, Engelstalig  USD 10.20 12x35c, 12x50c
 aug 15 62 - Genève 21 P Werelderfgoed, Verenigd Koninkrijk, Duitstalig   CHF 9.60 12x30r, 12x50r
 aug 15 63 - Wenen 21 P Werelderfgoed, Verenigd Koninkrijk , Franstalig  EUR 9.00 12x35c, 12x40c
VER.STATEN feb 9 434a Z Vlag met twee vouwen, drukker Ashton Potter  USD (10.00) 20x for ever (50c)
 feb 9 434b Z Vlag met twee vouwen, drukker Banknote Corp.  USD (10.00) 20x for ever (50c)
 apr 21 435 VZ Vredesroos  USD (10.00) 20x for ever (50c)
 jun 20 436 Z IJsjes op een stokje  USD (10.00) 20x for ever (50c)

 sep 22 437 Z Wintervogels  USD (10.00) 20x for ever (50c)
 okt 11 438 Z Kerst: sprankelende feestdagen  USD (10.00) 20x for ever (50c)
 okt 11 439 Z Kerst: Maria en Kind  USD (10.00) 20x for ever (50c)
VIETNAM mrt 1 22  Bauhinia variegata (orchideeënboom)  VND 46.000 4x3.000,4x8.500d
 apr 4 23  50e Sterfdag Martin Luther King  VND 30.000 10x3000d
 mei 5 24  Geboortedag Karl Marx (200 jaar)  VND ? ?
 mei 31 25  Anti-roken  VND ? ?
 jun 23 26  Leven in zee (schelpen)  VND 39.000 6x3000d,2x10.500
ZWEDEN jan 4 656 Z Vuurtorens  SEK (90.00) 10x brev (9 kr)
 mei 3 657 Z De natuur als voorraadkast  SEK (90.00) 10x brev (9 kr)
 mei 3 658 Z Zoutwatervissen  SEK (105.00) 5x prio (21 kr)   
ZWEDEN jan 4 656 Z Vuurtorens  SEK (90.00) 10x brev (9.00kr)
 mei 3 657 Z De natuur als provisiekast (eetbare planten)  SEK (90.00) 10x brev (9.00kr)
 mei 3 658 Z Zoutwatervissen, vijf soorten  SEK (105.00) 5x piroritaire (21.00kr)
 aug 23 659 Z Good Luck, boekje met gelukssymbolen  SEK (90.00) 10x brev (9 kr)
ZWITSERLAND mei 17 191 Z Pro Patria: burchten en kastelen  CHF 14.00 4x0.85+0.40, 6x1.00+0.50
 nov 15 192 Z Pro Juventute: onbezorgde jeugd  CHF 16.50 6x0.85+0.40, 6x1.00+0.50

Verenigde Staten 437

Verenigde Staten 438

Verenigde Staten 439
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Persoonlijke postzegels J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Nog een nieuw kader voor de
       persoonlijke postzegels
Op 23 juli 2018 introduceerde PostNL opnieuw een nieuw 
kader voor persoonlijke postzegels en wel een gouden ka-
der. Het kader is ontworpen door Martin Majoor uit Arn-
hem en moet maximale ruimte bieden voor de persoon-
lijke afbeelding op een zegel. Evenals de velletjes met het 
kader Internationaal bevat een velletje met het gouden kader 
slechts vijf postzegels. Waarschijnlijk heeft dat te maken 
met de in de loop der jaren fors opgelopen prijs voor een 
persoonlijk postzegelvelletje met tien zegels als gevolg 
van de steeds verder oplopende posttarieven en daarmee 
de prijs voor een zegel. Was het tarief in 2003 bij de intro-
dictie van de persoonlijke postzegels voor verzending van 
een brief binnen Nederland nog 1 0,39 inmiddels is dat 
opgelopen tot 1 0,83 en de zekerheid dat dat tarief na 1 
januari 2019 opnieuw zal stijgen. De ACM (Autoriteit Con-
sument en Markt) heeft bepaald dat de tarieven in 2019 
14,2% mogen stijgen. Hoe hoog de tarieven worden was 
bij het afronden van deze bijdrage echter nog niet door 
PostNL bekend gemaakt. De oorzaak is inmiddels wel bij 
eenieder bekend; een structurele oplossing echter nog al-
lerminst. Uiteraard helpt het indien iedereen massaal kaar-
ten en brieven per post blijft (of weer gaat) verzenden. De 
persoonlijke postzegels zijn daar ook uitermate geschikt 
voor. U krijgt gegarandeerd enthousiaste reacties indien u 
een brief of kaart met een postegel met een persoonlijke 
afbeelding naar een familielid of kennis stuurt!

De zegelvelletjes met vijf postzegels met een gouden kader 
zijn gedrukt in Offset bij JESP te Haarlem en bevatten vijf 
gegomde postzegels. Op 23 juli werd tevens een basisvel 

uitgegeven met daarop Meneer de Uil van de Fabeltjes-
krant (afbeelding 1), die 50 jaar geleden op tv zijn intrede 

Afbeelding 1 Afbeelding 4

Afbeelding 3

Afbeelding 2
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deed. Het is tevens het eerste vel uit een serie van 25 post-
zegelvellen die zullen worden uitgegeven. De eerste vijf 
vellen uit de serie zijn inmiddels verschenen en bevatten 
naast Meneer de Uil afbeeldingen van Gerrit de Postduif 
(afbeelding 2), Judokus de Marmot (afbeelding 3), Juffrouw 
Ooievaar (afbeelding 4) en Momfer de Mol (afbeelding 5). 

Het velletje met Meneer de Uil is gedrukt in een oplage van 
122.000 vellen en de verkoopprijs is thans 1 4,30. De ove-
rige vellen uit de serie zijn te bestellen in abonnement via 
de Collect Club en kosten 1 6,25 per vel.

Het gouden kader: persoonlijke afbeeldingen
De zegels met het gouden kader bevatten slechts vijf ze-
gels (afbeelding 6) maar de afmetingen van een zegelvel zijn 
wel gelijk aan een vel met tien postzegels. Dat betekent dat 
de bovenste helft van deze vellen geheel wit is, behoudens 
een eventuele tekst op de bovenste velrand. De basisvel-
len worden zoals hiervoor reeds werd vermeld, gedrukt 
bij JESP in Offset en de afbeelding wordt, zoals gebruike-
lijk, geprint bij de firma Lijnco in Groningen. De printer 

die daarvoor wordt gebruikt is dezelfde printer die wordt 
gebruikt voor de gegomde vellen met tien persoonlijke 
zegels en de zegels met tariefwaarde Internationaal. Voor 
de zelfklevende zegelvellen met tien zegels wordt, zoals 
besproken in Bulletin Postaumaat nummer 180 (pagina 22) 
een andere printer gebruikt die een duidelijk herkenbaar 
afwijkend raster laat zien bij de afbeeldingen. 

De informatie op de velrand
Evenals bij de velletjes met vijf zegels tariefwaarde Internati-
onaal wordt bij de zegels met het gouden kader de informa-
tie betreffende het ordernummer en het typezegel vermeld 
op de rechterzijde van het velletje, juist boven de zegels. 
Bij de zegels met dit kader was dat op zich niet nodig ge-
weest, omdat de onderste velrand daarvoor ook beschik-
baar is. Op deze wijze ontstaat er echter wel uniformiteit 
met het genoemde velletje met vijf zegels tariefwaarde In-
ternationaal. Die uniformiteit is er echter niet waar het de 
aanduiding van de zegeltypen betreft. Bij de zegels met het 
blauwe kader wordt namelijk het type gom als aanduiding 
gebruikt, bij de zegels met het internationale tarief wordt 
de tariefwaarde gebruikt en bij deze nieuwe zegels wordt 
het kader aangeduid, namelijk: ‘Goud’ Op de bovenste 
van twee regels is, zoals gebruikelijk, het ordernummer 
vermeld met daarachter een horizontaal streepje met een 
tiental, duidend op het volgnummer binnen een bestelling 
waarbij meerdere velletjes met verschillende afbeeldingen 
tegelijk worden besteld. Op de tweede regel is vermeld 
volgnummer 14 voor het zegeltype, de aanduiding ‘Goud 
5 st’ voor het aantal zegels in het velletje en [2018] voor het 
jaartal van de bestelling en levering.

Het gouden kader: De lustrumvelletjes van Postaumaat
Op zaterdag 15 september kon het bestuur van Postaumaat 
vol trots de eerste twee postzegelvelletjes presenteren die 
zijn gemaakt ter gelegenheid van het negende lustrum van 
Postaumaat. Deze twee met veel enthousiasme ontvangen 
velletjes hebben elk een thema dat past bij de verzamel-
gebieden van de leden van Postaumaat, te weten de post-
zegelboekjes (afbeelding 7) en de rolzegels (afbeelding 8). U 
vindt de afbeeldingen 7 en 8 op de volgende pagina.
Dankzij de welwillende medewerking van ons lid me-
vrouw H. van Grootheest waren wij in staat om een aantal 
zeer bijzondere en fraaie postzegelboekjes af te beelden, 
die normaliter vrijwel nooit te zien zijn.
Dat de POKO-zegels aan de wieg hebben gestaan van zo-
wel de roltandingzegels als van de rolzegels, is voor de 
meeste verzamelaars onbekend. Door de gekozen afbeel-
dingen, met dank aan de heer P. Portheine, krijgt het ver-
zamelgebied van deze interessante zegels wellicht ook een 
extra impuls en wordt deze filatelistische kennis in elk ge-Afbeelding 6

Afbeelding 5
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val breder verspreid. Vanuit filatelistisch oogpunt zijn deze 
velletjes niet alleen wat thema betreft zeer interessant. Dat 
geldt evenzeer voor het feit dat dit de eerste velletjes zijn 
die vervaardigd zijn door Lijnco en volledig bedrukt zijn.
De zegelvelletjes zijn ontworpen door mevrouw Rina van 
Maanen van Studio Henque van Maanen en de begeleiding 
van het traject heeft plaatsgevonden door mevrouw Jolanda 
Ouwehand, Productmanager Verzamelmarkt van PostNL. 
De zegelvelletjes zijn gedrukt bij de firma Lijnco te Gro-
ningen, met gebruikmaking van de basisvellen die zijn ge-
drukt in Offset bij JESP te Haarlem. Waarschijnlijk is voor 
de vervaardiging van deze velletjes gebruik gemaakt van 
dezelfde printer die wordt gebruikt bij de vervaardiging 
van de via internet bestelde velletjes met het gouden kader 
en de gegomde zegels met het blauwe kader.  De prijs van 
deze zeer speciale en in gelimiteerde oplage vervaardigde 
velletjes bedraagt slechts 1 6,50 per velletje. De velletjes 
zijn te bestellen bij de heer Walter de Rooij en ze zijn in 
elk geval bij de laatste bijeenkomst in ons lustrumjaar op 
15 december 2018 te Rotterdam ook verkrijgbaar. Voor de 
contactgegevens zie de colofon van dit nummer.

Het einde van het OKI-tijdperk
Met de introductie van de nieuwe kaders voor persoonlijke 
postzegels op 23 april 2018 kwam er ook een einde aan het 
gebruik van de laatst nog operationele OKI-printer die was 
geplaatst in de winkel van de Collect Club aan de Vlietlaan 
44c te Bussum. Op de bijgevoegde foto toont mevrouw Els 
Lipsius nog trots het beeldscherm waarop de persoonlijke 
zegels vervaardigd konden worden (afbeelding 9). De bij-
behorende OKI-printer is nog net rechts in beeld gedeel-
telijk te zien. Naar ik begrepen heb was het technisch te 
ingewikkeld om de software van de betreffende opstelling 
aan te passen aan het nieuwe beeldformaat van de nieuwe 
persoonlijke postzegels. De laatste velletjes die met deze 
printer nog vervaardigd konden worden waren de zelfkle-
vende velletjes met het grijze kader, waarvan bijgaand een 
voorbeeld (afbeelding 10). Deze velletjes zijn, afgezien van 
de kenmerken van de printer, gemakkelijk te herkennen 
aan het ontbreken van een ordernummer op de onderste 
velrand. Het betreft een printer van het merk OKI type 531. 
Deze printer werd voor het eerst gebruikt op de Eindejaars-
beurs in 2012.                          Johan  Schaminée, 10.10.2018

Afbeelding 9 Afbeelding 10

Afbeelding 8Afbeelding 7
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Toeval bestaat niet... of toch wel?
Een verhaal over oude postzegelboekjesautomaten
Tijdens een fietstocht op 7 september 2018 kwamen mijn 
vrouw en ik door de Heerlijkheid Hemmen. ‘Hemmen?’ 
zult u denken, ‘waar ligt dat nu weer’?
Welnu, Hemmen is een prachtig landgoed in de Overbe-
tuwe, gelegen aan het riviertje de Linge. Er was vroeger een 
kasteel, thans een ruïne. Wel is er nog een mooie kasteel-
tuin die goed wordt onderhouden. Toen we na een kopje 
koffie door het buurtschap verder fietsten viel mijn oog 
opeens op een achter een wilde struik verborgen postze-
gelboekjesautomaat. U weet wel, die automaten waarvan 
er sinds begin 1965 duizenden in ons land zijn geplaatst. 
Midden jaren ’90 zijn ze geleidelijk weer uit het straatbeeld 
verdwenen. Op de foto houd ik de takken naar beneden 
om dit aan de vergetelheid ontsnapte exemplaar zichtbaar 
te maken. Het is duidelijk een automaat uit een latere ta-
riefperiode, gezien de aanwijzing: 4 guldens inwerpen.
Het is voor het eerst sinds vele jaren dat een oude automaat 
nog is aangetroffen.
Hoe onvoorstelbaar was het dan ook, dat ik enige dagen 
later werd gebeld door een journalist van het Eindhovens 
Dagblad. Hij had mijn naam gevonden op de website. Hij 
meldde mij dat er in Woensel (gemeente Eindhoven) een 
postzegelboekjesautomaat was gesignaleerd, gewoon op 
straat naast een brievenbus. Deze automaat gaf de aan-
wijzing: 2 guldens inwerpen. Een ge-
meenteraadslid (tevens verzame-
laar) had de foto op social media 
gezet. Hetzelfde gemeenteraadslid 
belde mij vervolgens met de vraag 
wat er met de automaat zou moe-
ten gebeuren. PostNL wilde hem 
verwijderen en vernietigen. Hijzelf 
wilde hem laten staan (als histo-
risch straatmeubilair). Als de au-
tomaat echt weg moest, dan maar 
liever in een plaatselijk historisch 
museum.
Het verhaal wordt nog vervolgd, 
maar het leek mij bijzonder ge-
noeg om er melding van te maken 
in het Bulletin.

ATTENTIE:
Wie heeft er een sleutel van een oude 
postzegelboekjesautomaat? Gaarne mel-
den aan hencywolf@gmail.com

Dankzij een fietstocht aan de vergetlheid ontsnapt: automaat
uit de latere tariefperiode (‘4 guldens inwerpen’).

door
Hens Wolf

Historisch straatmeubilair: vernietigen (PostNL) of voor het nageslacht bewaren?
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n  Nieuwe recente uitgiften

Rijksmuseum voor oudheden (1)
Postset Glaswerk 

Het Rijksmuseum voor oudhe-
den te Leiden heeft inmiddels in 
samenwerking met PostNL drie 

verschillende postsets uitgegeven, 
waarvan de eerste het thema glas-
werk heeft.
Deze uitgiften vinden plaats tegen 
de achtergrond van het 200-jarig 
bestaan van dit buitengewoon in-
teressante museum met een zeer 
fraaie collectie met bijzondere aan-

Postsets c.a. J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

dacht voor het oude Egypte, Nederland in 
de Romeinse tijd en de geschiedenis van de 
Grieken, Romeinen en Etrusken. Op het 
gebied van de Egyptische kunst behoort 
de collectie tot de top 10 van de wereld! 
In 2018 bestaat het museum zoals gezegd 
200 jaar! 

Op de zegels van het blokje van 3 uit de 
postset (afbeelding 1) zijn afbeeldingen te 
vinden (van links naar rechts) van een in 
Egypte gevonden parfumflesje uit de der-
de/vierde eeuw n. Chr., een in Italië gevon-
den drinkschaal uit de eerste eeuw n. Chr. 
en een kan met oor, gevonden in Syrië/Li-
banon uit de vierde/vijfde eeuw n. Chr.

Deze afbeeldingen zijn verrassend actu-
eel gelet op een vondst van een compleet 
Romeins grafveld nabij Bemmel in het na-
jaar van 2017 bij het voorbereiden van een 
doortrekking van de A15 bij knooppunt 
Ressen naar de A12 bij Zevenaar. Op 27, 28 
en 29 april 2018 zijn diverse vondsten van 

Afbeelding 1

Links: afbeelding 2 
( foto: Rijkswaterstaat)
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die opgraving voor het publiek tentoon-
gesteld en bij die vondsten bevonden zich 
ook enkele glazen voorwerpen waaronder 
een zalfflesje en een schenkkan. Op een 
foto van Rijkswaterstaat zijn diverse van 
de gevonden topstukken, alle grafgiften, te 
zien waaronder het zalfflesje en de glazen 
schenkkan (afbeelding 2). Beide vondsten 
waren ook te zien op de betreffende ten-
toonstelling en zijn gezamenlijk afgebeeld 
op een blokje met persoonlijke postzegels 
(afbeelding 3).

De postset bevat, zoals gebruikelijk drie 
kaarten met afbeeldingen van de voorwer-
pen die ook op de zegels worden getoond. 
De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te 
Haarlem. Het bestelnummer is 780013 en 
de verkoopprijs bedraagt 1 4,95.

Rijksmuseum voor oudheden (2)
Postset Sierraden

De tweede postset in de reeks van het 200-
jarig bestaan heeft als thema sierraden 
(afbeelding 4). Afgebeeld zijn een mantel-
speld met leeuwenkop afkomstig uit Iran, 
een Vikingarmband gevonden bij Wijk bij 
Duurstede en een Etruskische broche, die 
waarschijnlijk in Italië is gevonden. Het 
bestelnummer van deze inmiddels uitver-
kochte postset was 780022 en de verkoop-
prijs 1 4,95. Het zegelblokje is gedrukt bij 
JESP te Haarlem.

Rijksmuseum voor oudheden (3)
Postset Speelgoed

De derde postset in de serie van 4 die in 
2018 zullen verschijnen heeft als thema 
speelgoed (afbeelding 5). Afgebeeld op de 
zegels van het blokje zijn (van links naar 
rechts) Egyptische dieren, Romeinse dob-
belstenen (teerlingen) en een hellenisti-
sche haan op wielen. Deze postset is nog te 
bestellen met bestelnummer 780055 voor 
de prijs van 1 4,95. Ook dit zegelblokje is 
gedrukt bij JESP te Haarlem.

Johan  Schaminée
07.10.2018

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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Postaumaatveiling �80 [�5 december 20�8]

n  Bieden op alle kavels kan ook schriftelijk geschieden. 
n  Biedingen, voor 13 december, sturen aan: H. de 
Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 1531 SH Wormer. E-mail-
adres: h.de.ruiter@quicknet.nl. 
n  Tijdens de bijeenkomst staat er een doos met retour-
kavels. Deze kavels zijn voor 40 a 50% van de oorspron-
kelijk inzet te koop.

Nr. Omschrijving Inzet:
101. Loketstrook FM000, A’dam Oosterdokkade,
 17.10.77. 0 009 cent. kleine cijfers 6,-
102. FM5120, A’DAM Kon/Wilhelminaplein, pro-
 cessorstoring. Nulstrook met waarde 0009! 6,- 
103. FM 5200t/m 5219. De laatste loket frank.
 mach. Van elk een 5-centstr. 12,-
104. FM. Van 58 versch. loket fr. Mach een strook
 met eindstr. B2-gom Enkele met abklatsch. 12,-
105 FM 5013/5034/5109/5171. Wafelgom met
 eindstr op voorzijde. FM 5044/5069/5130 met
 rechte eindstr . op achterz., deze op het dunne
 late papier RRR 6,-

106. 9 versch. Hytech 0,05 met bonnen 4,-
107. 9 versch. Hytech 0,05 Priority met bonnen 4,-
108. 9 versch. Hytech 0,00 met bonnen 7,-
109. 9 versch. Hytech 0.00 Priority met bonnen 7,-  
110. Pakketstr. Hytech, basisservice met met bon
 en verzendbewijs 3,-
111. Pakketstr. Hytech, aangetekend met met bon
 en verzendbewijs. 3,-
112. Klüssendorf, 3 afrekenbonnen Drachten en
 Den Haag 1,- 
113. Klüssendorf 2x0,05 m. bonnen, eindstr. A’dam 2,-
114. Klüssendorf 005/010/060/070/080 en 090.
 Met rood/zwart druk 10,-
115. Als vorig kavel, maar nu zwart/rode 10,- 
116. Klüssendorf, compl. set van 30 waarden alle
 met rugnr 2a  26,-
117. Klüssendorf 005 Rood/zwarte druk met
 abklatsch met bon Dordrecht 15.19.97,
  laatste dag. 8,-
118. AS PR VA 29: Klüssendorf dubbeldruk 080
 met deel 2de 080. Glanzende gom 20,- 
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119. AS PR4a Kl”ss. 700, glanzende gom.Bon
 Exploitatie loketdiensten 15.05.90 20,-
120. Nagler, knopw 10/80/100/160en 005 en 005
 met rugnr. Allen gomdruk bonnen PTT 
 Museum (Den Haag) 5,-
122. Als vorig kavel 0010/0025 met lila eind-
 strepen 3,-
123. Nagler 11/2 -strook, versneden bij storing.
 Blauwe bon Moerdijk 2,- 
124. Nagler 0005en 0010, sterk verschoven (4x) en
 ineen gedrukte opdr (3x) 4,-
125 Wincor-Nixdorf (Heemstede) 39 / 65 / 69 /
 80 / 85. Uit PK000001/2 9,-
126. Idem maar nu 44 / 67 / 72 / 89 7,-  
127. W-N. Apeldoorn 44 / 74 / 77 / 88 / 95 uit
 PK00003/4 9,- 
128. W-N. Papendrecht. 44 / 70 / 75 / 92 met 1ste
 dag bon 9-11-07, met onjuiste tekst “Wester-
 singel” 8,- 
129. Idem met bon 02-01-08, met juiste tekst “Wete-
 ringsingel” 8,-
130. W-N. Zeist 44 / 74 / 77 / 88 / 95 PK0006 5,- 
131. W-N. Rotterdam 44 / 70 / 74 / 75 / 88 / 92 / 95
 TNT00003/4 7,- 
132. W-N. Rotterdam 44ct en pakketstr. Met
 bonnen met eindstr. 2,-
133. W-N. Den Haag 44 / 70 / 88 / 92 TNT00005/6 7,-
134. W-N. Pakketstr + bon met eindstr. Heemstede
 PK000002.  2,-
135. aCon. TNT100102. VOID-0,10. H’dorp 2,5  
136. Idem maar nu 0,44. 2,5 
137. Idem maar nu 0,05. 2,5  
138. Idem maar nu 0,92 3,-  
139. Idem maar nu 0,75 3,- 
140. Post en Go Den Haag Theresiastr. 1ste dag st
 19-10-2017 met bonnen  4,- 
141. Als vorig maar nu op briefstukjes. 4,-  
142. Post en Go, Tulp, zonder tekst. 5,-  
143. P en G. Tulp,Den Haag, 5-1-2018. Blanco
 strook en tekst op de bon 25,-
144. P en G Vlinder. ONGELDIG. 25,- 
145. P en G Tulp. ONGELDIG 25,-  
146. P en G. Vlinder. Glanzende Druk!! Buiten-
 land  30,-. 
147. P en G Gr.B. VOID. Game of Thrones 7,5  
148. P en G. Gr. B. VOID Mail by bike 7,5 
149. Idem, Mail by sea 7,5
150. 20 versch pers.zegel USA,1x VOID 1,-

Testzegels
151.  PK14 – 3 strip catw 105,-  12,-  

152.  TS1 catw 120,-  24,-  
153.  TS2 catw 40,-  6,-  
154.  TS3 catw 40,-  6,- 
155.  Idem  6,-  
156.  TS5 catw 15,-   3,-  
157.  TS6 catw l.p.   26,- 
158.  TB5-6 strip catw 210,- zeldzaam  40,-  
159.  TA2 en TA4 in 5-strips catw 50,-   7,-  
160.  TA5 paar   2,- 
161.  TA8 13 strippen van 5 veel plft witte vlek 4,- 

Rolzegels Nederland  
162. 175RO. 4 en 5 strip uit autom. Catw lp!  15,-  
163. 465RO 2 en 3 strip uit automaat 16,-  
164. 618 RO uit aut. op b. Arnhem 23.3.64 10,-  
165. 618Ra.nr215 uit aut. in twee keer afgegeven 3,-
166. 618Re.2+3strip uit aut nr 600 70,-  
167. 618Re. 5 strip nr 970. 24,-  
168. 618Re. 5 losse zegels als strip uit aut nr 715 60,-  
169. 618Re. 5 strip uit aut nr 335 70,- 
170. 623Rb  los zegel uit aut RR catw 800,-  20,-  
171. 625Rb. 5 strip. nr 205 15,- 
172. 627Rd nr 435. 5 opeenvolgende zegels uit
 automaat. Licht versneden 10,-
173. 794Ra. 5 strip uit automaat nr 640 50,- 
174. 1108Rc. 40 strip. nr 0265-0300 4,-  
175. 1238R, 1241R, 1244R, 1245R, 1250R, 1251R.
 5 strips met nt catw 206,-. 10,-
176. 1239Rb. 11 strip. nr 03745-03755 3,- 
177. 1239Rh. 15strip. nr 0665A-0675A.  2,- 
178. 1240Rc. 15strip 00675-00685  5,-  
179. 1251Rb. 15strip. nr280-290. Catw 120,-  15,- 
180. 1335RO. 3x 11 strips catw 120,- 14,- 
181. 1386Rb. 20 strip. nr 08695-08710. 4,- 
182. 1707RO + 1708RO. 10 strips (1x gev.) met
 rode eindstreep  10,-  
183. 1707RO + 1708RO. 10 strips 2,- 
184. 10707Ra + 1708Ra. 6 strips. Nr 095-100 5,-
185. 1708Ra en Rb. 6 strips 095-100. 7,-  
186. 1907R- 5 strip, nr05, met rode eindstr. 3,-
187. 1931150R, gev in strippen van 5  4,-  
188. 2014R ect.. 10 verschillende 4-strippen.  8,- 
189. 2014R etc. 6 versch. 5-strippen 10.-
190. 2014R etc. 5 versch. 6-strippen 15,-
191. 2014R ect. 5 versch. 6-strippen 15,-
192. 2014R etc. 5 versch. 6-strippen. 15,-
193. 2014R etc. 5 versch. 6-strippen 15,-
194. 2014R etc. 4 versch. 6 strippen 12,-
195. 2044Ra. 2x 6-strip nr 095-100 4,-
196.   2101Rb. 2x10strip nr 005-010 en 095-100 6,-
197. 2101Rc. 11 strip. nr 190-200 3,-
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198. 2101Ra. 11 strip nr 090-100 3,-
199. 2101Rc. 2x10 strip.nr 195-200 en 005-010 5,-
200. 2101RA en Rc. 12 strips 5,-
201. 2487Ra. 10strip 005-010, met rode eind-
streep. 4,-
202. Als vorig kavel. 4,-  
203. Als vorig kavel. 4,- 
204. 2487Ra. 30 strip. nr 005-030. Met rode
 eindstreep. In orgineel doosje 10,-
205. Complete set automaatzegels uit de BUDEL-
 ROLplus een paartje van de strip van 6 cent
 (plakker) en een losse zegel met een halve las.
 RRR. 36,-
206. 10 brieven/kaarten met automaatzegels. 10,-

Automaatboekjes
207. 1H6. Reg. streep c 2,-  
208.   1H6. Reg. streep c 2,-  

209. 2H8. Schuin gesneden. Onderliggend boekje
 net in zicht 15,-
210. 2Mz. SPECIMEN. catw 200,- 40,-
211. 4y. C-versnijding Pr ex catw 750,- 300,-
212. 4yw. Ged. gesneden naar boven 2,-
213. Als vorig kavel 2,-
214. 5n. vage reg. str. midden 40,- 
215. 6a. versnijding C. volledige inhoud op FDC.
 2 ex bekend 100,-
216. 7b. paar met plft onder en boven T. 5,-
217. 7bF. Zegelverschuiving 3,-
218. 8a. inhoud niet ingeplakt geweest 9,- 
219. 8c. telblok. 10,-
220. 10aW. Paar met snijlijn 4+8mm 8,-
221. 12a. volledige perf. rechts 13,-
222. 15a. met volledige perf. rechts 13,-
223. 16a-C2. Inhoud niet ingeplakt geweest 12,-
224. 16b snijlijn 5,-



Postaumaat - Bulletin nr. 181 - november 2018 ��

225. 17b. gedec. geperf. naar boven 2,-  
226. 17b. zegelverschuiving 5 ct. 3,-
227. 17b. paar met gekapt telblok 15,-
228. 18a. ged. gesneden naar beneden 2,-
229. 18b. Kaftpaar met niet in geplakte inh. 20,-  
230. 20a. gedec. gesneden naar beneden. 2,- 
231. 21a. kleine D-versnijding 25,-
232. 21a. inhoud niet ingeplakt geweest 6,5
233. 21ar. Inhoud niet ingeplakt geweest 12,- 
234. 24 op FDC. Met volledige perf. rechts 3,- 
235. 28a. comb. 10+50ct uit A-versnijding 
 Tussen de zegels ongetand 30,-
236. 35. Reg. streep geel 16,-
237. 42a. mooie zegelversch. naar beneden 5,-

Attentie: de kavels 238 en 239, een kaftpaar, worden
voorlopig toegewezen. Daarna worden ze in combi-
natie verkocht.

238. 42a. D-versnijding 70,- 
239. 42a D-versnijding 70,- 
240. Kavels 138 en 139 als kaftpaar 
241. 43c-47a met opdruk Postaumaat 7,- 

Attentie:
De kavels 242 tot en met 245 zijn zogenoemde gemanipuleerde 
boekjes. De inhouden van deze boekjes zijn  gehaald uit vellen die 
voor het maken van boekjes bestemd waren, maar er zijn andere 
delen van het vel genomen. De kaften en zegels zijn echt, maar de 
combinatie niet.

242. 54. M1. 15,- 
243. 54. M2 15,-  
244. 54. M3. 15,- 
245. 54. M4  15,-  
246. Stockboekje met comb. Vanaf boekje 1 12,- 
247. PRA. Sterrenboekje catw 175,- 40,-

Hangverpakkingen
248. HB2209. catw 120,- 20,-  

249. HB2209. 20,- 
250. HB2209 20,-  
251. HB2209. Met blauwe auto. 20,- 
252. HB2271 20,- 
253. HB2271 20,- 
254. HB1720c, 50 voor de kaart. Ongevouwen! 18,- 
255. HB1837b 50 voor br. Ongevouwen! 20,- 
256. HB1927-29. Kind. Ongevouwen! 15,- 
257. HB 1931-1950. Dummy. Ongevouwen. 3,- 
258. Pakketzegels Zone 1 en 2 5 Dummy’s. On-
 gevouwen! 6,- 
259. Beatrixblokjes. 25-39-40-50-65 en 78 cent.
 PTT Post.  17,-
260. V1246-55. Bijna geheel ongetand. Een tan-
 ding rij links. 50,-
261. V1720b.Fosforesc. papier. Ets.nr R1A etc. 24,-  
262. V1720b.Fosforesc. pap. Ets.nr L1A1A etc. 24,-  
263. V1856-1875. Geheel Ongetand. 60,- 
264. V2164-69 Zomerzegels met barcode. 8,- 
265. V2264b. Oude kunst L fosfor 9,-
266. Als vorig kavel. 10,- 
267. V2247b. Oude kunst. L fosfor. Met plft. 
 Mast catw 250,-.  36,- 
268. Boekje TBC-zegels 1974 15,- 
269. Idem 1976 15,- 
270. Idem 1977 15,-  
271. Idem 1978 15,- 
272. Persoonlijke zegels Vischpoort Harderwijk.
 Een proefzegel met tab. Maar een vel van 50
 gemaakt en een def. zegel 8,- 
273. Vel pers.zeg. uit OKI 532. Beursprinter: 
 I Love, Wereld. 15,-
274. Idem maar met: I Love, Europa. 15,-  
275. Safe band met Cass.  5,-  
276. Spec. Cat. de Rooy/Hali 1978/79 en 1979/8;
 als nieuw bod 

Kavels voor de volgende veiling kunnen tijdens de december-
bijeenkomst ingeleverd worden. Toesturen is ook mogelijk aan:  
Joost Hoogendoorn,  Mathijsenstraat 58, 2935 CN Haarlem.






