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Welkom in Rotterdam-Zuid (nabij winkelcentrum
Zuidplein op zaterdag 15 juni 2019
Verzamelgebouw-zuid, café-restaurant “De Rustburcht” (ingang zalencentrum), Strevelsweg 702-734,
telefoon (010) - 4813410.
Automobilisten:
Motorstraat (bij Ikaziaziekenhuis) inrijden. Anders dan
voorheen moet voor parkeren
in de wijde omgeving worden
betaald!.
Openbaar vervoer:
Met de Metro naar Zuidplein,
daarna lopend door winkelcentrum 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

Oproep voor een
nieuwe veilingmeester
De veilingen van Postaumaat zijn een steeds
terugkerende hit op onze bijeenkomsten. Menig lid
(ook niet-aanwezige bieders) heeft zijn verzameling
al eens kunnen verrijken met toegeslagen kavels.

AGENDA

Ledenbijeenkomst op zaterdag
15 juni 2019 in Rotterdam
1. Opening
2. Mededelingen

Om dit te kunnen blijven organiseren hebben we een
nieuwe veilingmeester nodig. U kunt dat zijn. Samen
met een groepje oude rotten wordt het werk verdeeld,
zodat het geen last wordt, maar een plezierige
bezigheid van de leden voor de leden.

3. Verslag maart-bijeenkomst

We rekenen erop dat het team binnenkort weer
compleet is. Steek alstublieft uw vinger op of
informeer eens verder bij één van de bestuursleden.

6. Sluiting

Noortje Krikhaar
Eindredacteur Bulletin Postaumaat

4. Nieuwtjes
5. Rondvraag

Overige bijeenkomsten in 2019:
Zaterdag 21 september in Rotterdam
Zaterdag 14 december in Rotterdam
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Notulen

Verslag bijeenkomst op zaterdag
16 maart 2019 in Rotterdam

n Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur in aanwezigheid van 30 leden. De heer Van Dommelen heeft bericht van verhindering gestuurd.
De voorzitter heet Tom Stoffels welkom als nieuw lid. De
voorzitter meldt tevens dat het actuele ledenbestand 192
bedraagt.
n Verslag bijeenkomst 16 december 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
n Financieel Jaarverslag 2018 en Begroting 2019
Op een vraag van de heer Van den Bos antwoordt de penningmeester dat de bestuurskosten bestaan uit een palet
van posten. Deze zijn door de kascommissie in orde bevonden.
De heer Van den Bos complimenteert de penningmeester
voor het ‘terugverdienen’ van de bankkosten.
De leden stemmen in met het Financieel Jaarverslag. Het
bestuur wordt op basis van het goedkeurend verslag van
de kascommissie gedéchargeerd voor het in 2016 gevoerde financiële beleid. De nieuwe kascommissie bestaat uit
de heren Houdewind en Koning.
De Begroting 2019 volgt de lijn van die van 2018, aldus de
penningmeester. De Begroting wordt goedgekeurd. Wel
zal het bestuur nog eens bezien of acceptgirokaarten voor
de contributie of automatische incasso haalbaar is, gezien
de moeizame betaling door een substantieel aantal leden.
n Nieuwtjes
De heren Bos, Hoogendoorn, De Rooij, Schaminée en
Wolf melden nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader
worden beschreven.
n Rondvraag en sluiting
- de heer De Vries meldt dat het Jubileum-Postaumaatvelletje niet het jaartal van uitgifte vermeldt.
Na sluiting van de vergadering wordt de veiling gehouden.

H.A. Wolf
Secretaris



Opbrengsten veiling 181
d.d. 16 maart 2019
27
28
34
36
50
52
55
56
57
66
70
71
72
73
80
81
82

84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
99
100
101
102

4,00
4,00
3,00
10,00
3,50
10,00
44,00
8,00
16,00
20,00
35,00
30,00
10,00
5,00
5,00
3,00
1,00

7,00
6,00
7,00
90,00
10,00
3,50
210,00
14,00
13,00
22,00
4,50
3,00
40,00
1,50
38,00
1,50
24,00

103
104
105
111
113
118
119
120
121
122
124
125
126
128
131
133
161

6,00
5,00
8,00
32,00
25,00
2.00
2,00
4,00
13,00
4,00
5,00
4,00
11,00
60,00
40,00
25,00
15,00

Mededelingen van de
Ledenadministratie
Mutaties
In het afgelopen kwartaal hebben de volgende mutaties in
het bestand van Vereniging Postaumaat plaatsgevonden.
Nieuwe leden:
De heer P. Trum
De heer T. Stoffels
De heer P. Looijen
De heer J.M.A.D. Plum

m.i.v. 01 januari 2019
m.i.v. 01 januari 2019
m.i.v. 01 januari 2019
m.i.v. 01 januari 2019

Overleden:
De heer J. Riemers

februari 2019

Opzegging lidmaatschap:
De heer John. Reints

m.i.v. 31 december 2019

Beëindiging lidmaatschap:
De heer H.H.R. Hamel
De heer G.J. v. Lomm
De heer G. Philipsen

De heer F.J. Hoogendoorn
De heer J. Pezie
De heer A.P. Nuiten
Willem J. Stoker
Ledenadministratie
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Postzegelvereniging Postaumaat
op de Filateliebeurs in Hilversum
De meeste leden die de Filateliebeurs met enige regelmaat bezoeken weten dat onze vereniging daar met een eigen stand
acte de présence geeft. Al jarenlang
worden wij daarbij vertegenwoordigd door Mar Struys en
Martin Wolf.
Ofschoon Mar Struys al geruime
tijd geleden had aangekondigd
met deze taak te willen stoppen,
had hij zich toch weer bereid verklaard om dat in 2019 toch nog
een keer te zullen doen, maar
kort voor de beurs bleek dat
uiteindelijk toch niet mogelijk.
Omdat ik toch al van plan was
om beide dagen in Hilversum
aanwezig te zijn in verband met
het feit dat de Post & Go-automaten op deze beurs voor het laatst
beschikbaar waren (afbeelding 1)
bood ik aan om Martin Wolf te
vergezellen op 26 en 27 januari
2019.
Gezellig trefpunt
De aanwezigheid op de Filate-

liebeurs is uiteraard bedoeld
om promotie te maken voor
onze vereniging en dat is goed
gelukt. We beschikken over een
professioneel uitziende banner
om van onze aanwezigheid te
laten blijken en de tafels die we
beschikbaar hadden waren net
groot genoeg om het vele promotiemateriaal variërend van
onze Bulletins tot een authentieke rolzegelafgifteautomaat
en afbeeldingen van zegels uit
onze vele verzamelgebieden te
tonen.
Ook mag er door de aanwezige
leden achter de tafel zegelmateriaal te ruil en/of te koop worden
aangeboden aan de beursbezoekers.
Daarnaast is onze stand ook
een gezellig trefpunt voor onze
leden die ook in ruime mate de
beurs bezocht hebben.
Grote interesse
Op de beide dagen hebben we in
totaal ca. vijftig bezoekers aan

Afbeelding 1
onze stand genoteerd, waarvan ruim de helft uit
leden bestond. Bovendien hebben we uiteindelijk 2 nieuwe leden voor onze vereniging kunnen
noteren, een tijdens de beurs en een korte tijd na
de beurs. Beiden omdat ze zeer geïnteresseerd
bleken in een of meerdere van de aandachtsgebieden van onze vereniging en in beide gevallen
mede omdat men erg enthousiast was over de
inhoud en de kwaliteit van ons Bulletin!
Geslaagde deelname
Als Postaumaat kunnen we terugzien op een geslaagde beursdeelname en wat Martin Wolf en
mij betreft was het een zeer gezellige beurs (afbeelding 2).
Wij nodigen bovendien andere leden van harte
uit om zich bij een van ons aan te melden om
deel uit te maken van het ‘beurzenteam’, zodat
het ook in de toekomst mogelijk blijft om onze
vereniging bij een dergelijke gelegenheid te presenteren.

Afbeelding 2
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Postzegelboekjes Nederland

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

Vijf Waddeneilanden: vijf prestigeboekjes
Van de in totaal vijf Waddeneiland-prestigeboekjes zijn er
inmiddels al vier verschenen. Het vijfde en laatste boekje
wordt op 20 mei a.s. uitgebracht.
Hiermee zijn de prestigeboekjes van de van zuid naar

noordoost liggende Waddeneilanden alle vijf in de eerste
helft van 2019 uitgebracht. Het aan Texel gewijde boekje
(verschijningsdatum 2 januari 2019) werd al in het februarinummer van Bulletin Postaumaat afgebeeld.

Na het op 2 januari uitgebrachte boekje over Texel verscheen op 25 februari Vlieland met op de voorzijde van
de kaft de vuurtoren op het 42 meter hoge vuurboetsduin
(afbeelding 1). Het is maar een kleine vuurtoren (91/2 meter hoog), maar door de hoge duin komt hij toch 51 meter
boven de zeespiegel. Links ernaast staat het drenkelingenhuisje, oorspronkelijk een vluchtplaats voor gestrande
schipbreukelingen. Het boekje bevat het een schat aan gegevens over de geschiedenis van Vlieland en zijn bezienswaardigheden. De scheepsarts en dichter Slauerhoff heeft

heeft aardig wat inspiratie op het eiland opgedaan.



Het prestigeboekje gewijd aan Terschelling (afbeelding 2)
volgde op 25 maart 2019. Op dit eiland staat de Brandaris, de oudste vuurtoren van Nederland. De versie die er
nu staat, stamt overigens uit 1594. De zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barendsz werd rond 1550 op
Terschelling geboren. Het eiland is populair bij toeristen
vanwege de strandlengte van veertig kilometer en zijn vele
fietspaden.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Ameland volgde op 23 april (afbeelding 3). Op de voorzijde
van het ’s zomers door toeristen overlopen eiland staat de
Bornrif, een vuurtoren van gietijzer gebouwd. Hij is maar
liefst 55 meter hoog. Hij is te beklimmen, maar men moet
wel beseffen dat de trappen 230 treden tellen.

van Nederland, ook weer met een eigen vuurtoren, de
Noordertoren. Befaamd is het standbeeld De schiere Monnik. Cisterciënzer monniken dijkten het eiland in de middeleeuwen in, gekleed in grijze (= schier) pijen. Ook op het
wapen van het eiland staat de grijze monnik afgebeeld.

Als laatste komt op 20 mei a.s. Schiermonnikoog aan de
beurt (afbeelding 4). Het nog geen duizend inwoners tellende eiland is wat bewoners betreft de kleinste gemeente

Alle vijf de boekjes bevatten tien zegels van waarde 1 (=
10.87). De verkoopprijs is gelijk aan die van de boekjes van
vorig jaar: 1 12.45.

Verrassingen bij de NPV
De NPV bracht eind maart weer een aantal interessante
boekjes onder de hamer. Het opvallendst was zonder meer
een tweetal zomerzegelboekjes PB31 waarbij door een
scheur in de zegelbaan een vouw ontstond, zodat een deel
van een zegel in het naastliggende boekje terechtkwam
(zie de afbeeldingen 5a en 5b).
Het is bijna ongelooflijk dat beide boekjes bijeen zijn gebleven, zodat het resultaat goed zichtbaar is. Op afbeelding

5bis de scheur zichtbaar in de zegel van cent rechtsboven.
Het omgevouwen deel is op deze foto weer teruggevouwen. Vanzelfsprekend zijn beide delen op de boekjesmachine niet doorgesneden.
Het boekjespaar werd door de veilinghouder ‘bejubeld’:
‘nooit eerder zoiets dergelijks gezien’ en ‘uniek’. De opbrengst was navenant: 1 1.200 exclusief provisie. Lijkt me
fors betaald voor het resultaat van een productiefout.
Het hieronder afgebeelde boekje 27A (afbeelding 6), waarvan er maar weinig bekend zijn, zat ook in de veiling. Erg
spectaculair: Beatrix ontbreekt op de 70-c.-zegels
en de horizontale perforatie loopt dwars door de rij
zegels van 5 cent. Bracht
1 1.550 exclusief provisie
op. Een koopje?

Afbeelding 5a

Afbeelding 5b

Afbeelding 6
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Booklets varia
Postuum boekje Noordelijke Witte Neushoorn
Kenia gaf in het verleden nog niet zo veel boekjes uit: 14 in
totaal sinds de onafhankelijkheid in 1964. Leuk voor motiefverzamelaars: een boekje met wilde dieren (1966), twee
met schelpen (1971), mineralen (1977), bloemen (1983),
vlinders ((1988) en een zeer zeldzaam boekje met vogelzegels (48/-, 1994), afbeelding 1. Er zouden maar dertig van
deze boekjes bekend zijn. In het logo van de post zit trouwens ook een vogelkopje.
Nadien verschenen nog enkele prestigeboekjes, die zonder uitzondering de dierenwereld als thema hebben.
Een bijzonder interessant boekje verscheen op 11 mei
van het afgelopen jaar. Het lijkt een ultieme poging van

Afbeelding 1 - Omslag van het boekje met de vogelzegels.

Afbeelding 2 - Het ‘familieportret’ is op de zegels vereeuwigd.
de Kenya Wildlife Service om de aandacht te vestigen op
het lot van de Noordelijke Witte Neushoorn. In het boekje
zien we de drie laatste exemplaren: het mannetje Sudan,
en de vrouwtjes Najin en haar dochter Fatu (afbeelding 2).
Het boekje bevat een drietal voorgefrankeerde postkaarten, twee velletjes van elk zes zegels (50/-, 130/- en 180/-)
en een viertal pagina’s met tekst. Er vonden de afgelopen
jaren verwoede pogingen plaats om deze ondersoort van
de neushoorn voor uitsterven te behoeden.
Te laat. In maart van het afgelopen jaar overleed de 45-jari-



ge Sudan als gevolg van een ernstige infectie. De productie
van het hierboven beschreven boekje was echter al in een
vergevorderd stadium, zodat het uiteindelijk toch in mei
uitkwam. De tekst heeft men niet meer kunnen aanpassen.
Het is een duur boekje geworden. De verkoopprijs van
3000 KSH ligt behoorlijk boven de nominale waarde van
de zegels. De boekjes zijn genummerd, maar daaruit valt
niet op te maken hoe groot de oplage geweest is. Feit is wel
dat ze niet of nauwelijks aangeboden worden.
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‘Klappkarten’of toch gewoon postzegelboekjes?
Het is voor de Duitsers ook een vrij nieuw fenomeen: ‘Klappkarten’. Het zijn door de post
uitgegeven producten, die soms alleen op
beurzen verkrijgbaar zijn of alleen op (sommige) kantoren. Ze zijn niet verkrijgbaar bij de
Shop der Deutschen Post. Vandaar de verbazing bij
menige Duitse verzamelaar.
Jaren geleden verschenen er soms boekjes met
zegels in klemstroken. Zo was er in 1993 een
boekje om klanten opmerkzaam te maken op
de nieuwe postcode (afbeelding 3). Het boekje
werd uitgegeven door de Duitse post en bevatte
drie zegels van 100 Pf Neue Postleitzahlen. In een
tijd dat het volume van de post alleen nog maar
toenam. Ook firma’s kwamen soms met dit
soort boekjes als reclame-materiaal.
Dat waren nog boekjes met postzegels uit het
normale programma. Begin deze eeuw konden bedrijven of verenigingen boekjes uitgegeven met één of enkele persoonlijke zegels. Het
boekje hiernaast (afbeelding 4) is door de Duitse
vereniging RSV uitgegeven ter gelegen van
de eeuwfeest van het Duitse postzegelboekje.
Deze en andere boekjes hadden steeds hetzelfde kleine creditkaart formaat.
Maar sinds enige tijd is er weer een nieuwe verschijningsvorm. Voor zover mij bekend, zijn

Afbeelding 3

Afbeelding 4
ze alleen verkrijgbaar op
beurzen. Zo waren er bij
de stand van de Duitse post
tijdens de Filateliebeurs in
Hilversum enkele verkrijgbaar.

Afbeelding 5
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Het gaat om een kleinformaat boekje: kerstgroeten.
Het boekje bevat twee zegels van 45c en twee van
70c. (afbeelding 5).
Het zijn door de post vervaardigde persoonlijke zegels met een QR-code. De
post rangschikt ze onder
de term ‘Briefmarke Individuell’. Groter was het in



70+30 cent, 85+40 cen en
145+55c cent).
De Klappkarte bevat ook één
serie, maar kost meer dan
het dubbele.

Afbeelding 6
Hilversum ook verkrijgbare boekje ‘Ruhrgebiet’ met vijf
zegels van 70c en twee vignetten.
Geïnteresseerden moeten op beurzen waar de Duitse post
aanwezig er even naar vragen. Er zijn er zeker nog meer als
de twee hier genoemde, maar het lijkt me onmogelijk een
overzicht van deze Klappkarten te bemachtigen. Genoemd
werden onder meer Bayern, Heidelberg, Mainz en Frankfurt. Maar ook Oktoberfest en Pokalfinale. Alle boekjes worden overigens behoorlijk boven nominaal verkocht.

4. Himmelsereignisse
Een derde mij bekende
Klappkarte bevat zegels uit
de serie en geeft afbeeldingen van een luchtspiegeling van de zon, en van de
de regenboog (afbeelding 8).
Beide zegels hebben een waarde van 70c en verschenen op
7 februari.
Het kunnen leuke aanvullingen in een verzameling zijn.
In weerwil van de mening van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen
moeten we niet te zeer op de prijzen letten. Je bepaalt als
verzamelaar nog altijd zelf wat je koopt.

Verrast was ik ook door de ontdekking dat sommige postkantoren in Duitsland eveneens Klappkarten aanbieden.
Maar die verschillen wezenlijk van de boekjes op beurzen:
ze bevatten namelijk reguliere zegels in klemstroken. Een
viertal is mij bekend:
1. Comic Peanuts
Het boekje Comic Peanuts bevat vier zegels van 70c en vier
van 90c. (afbeelding 6). Het verscheen al op 1 maart 2018.
Het boekje heeft de vorm van het kopje van Snoopy. Peanuts is een door Charles M. Schulz getekende komische
stripserie met in de hoofdrollen onder meer Charlie Brown
en Snoopy.
Afbeelding 7
2. Schweinswal
Een tweede boekje bevat slechts
één van de op 2 januari verschenen 45-centzegel Schweinswal.
Deze in de Oostzee levende kleine
walvis wordt met uitsterven bedreigd (zie afbeelding 7).
3. Het dappere snijdertje
Van de uitgifte ‘Het dappere snijdertje’ meldde ik al eerder de op 7
februari jongstleden verschenen
twee gewone boekjes (inhoud
tienmaal 70+30 cent en éénmaal



Afbeelding 8
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Automaatstroken Buitenland

door
Joost Hoogendoorn

- Bonn 2, Bad Godesburg; automaatnummer
A0 021D 6FD1, teruggeplaatst omstreeks 04-02-2019.
- Brühl; automaatnummer A0 021D 7B0F,
teruggeplaatst op 13-02-2019
- Köln 41, Lindenthal; automaatnummer A0 021D 7960,
teruggeplaatst op 13-02-2019.
- Köln 60, Nippes; automaatnummer A0 021E F2FA,
teruggeplaatst op 14-02-2019.
De adressen van de kantoren waar een automaat staat,
vindt u in Bulletin Postaumaat nummer 182.
De automaten blijken na het terugplaatsen nog steeds storingsgevoelig te zijn, maar wel in mindere mate. Wat ik
begrijp is dat de proefperiode tot einde april blijft doorlopen. Mocht u er in de buurt zijn dan is een bezoekje wellicht de moeite waard.
Vanaf 21 februari 2019 printen de vijf automaten alle hetzelfde automaatnummer op de stroken: A0 022A F021.
Interessant is verder dat er drie papiervarianten zijn te onderscheiden.
De varianten zijn ontstaan door de plek waar de snijlijnen
zijn ingestanst:

Afbeelding 1
n Åland
Een mooie serie automaatstroken werd op 1 februari 2019
uitgegeven door Aland Post LTD. Op de stroken staan spechten afgebeeld. Het zijn de bonte specht, de kleine bonte
specht, de grijskopspecht en de zwarte specht die u op de
stroken ziet staan (afbeelding 1). De vier stroken zijn in offset (4 kleuren) gedrukt op thermisch papier. De drukker is
Walsall Security Printing.
n Duitsland
De laatste uitgifte heeft wel voor wat beroering gezorgd
onder verzamelaars van automaatstroken. Er is veel belangstelling. Daarom als aanvulling op het bericht in het
vorige bulletin het volgende: begin januari 2019 werden de
automaten zoals al is aangegeven, teruggestuurd naar de
fabriek. In de eerste helft van februari werden ze weer teruggeplaatst. Het gaat om de volgende automaten:
- Köln 51, Bayenthal; automaatnummer A0 021D 752 C,
teruggeplaatst op 14-02-2019.
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

- variant 1: De twee rechte snijlijnen die samen een hoek
vormen staan rechts (afbeelding 2).
- variant 2: De twee rechte snijlijnen die samen een hoek
vormen staan in het midden (afbeelding 3).
- variant 3: De 2 rechte snijlijnen die samen een hoek vormen staan rechts, maar met een in vergelijking met variant
1 gewijzigde plaatsing van de ronde lijnen (afbeelding 4).
Op afbeelding 5 ziet u hoe de strook er zonder print uitziet.



Afbeelding 6

Afbeelding 12

n Frankrijk
Op 23 februari verscheen
een strook die geheel gewijd is aan de Internationale Landbouwbeurs In
Parijs. Op de strookz iet u
grasland, landbouwgrond
en vee (afbeelding 6). Het
speciale eerstedagstempel
Afbeelding 7
ziet u op afbeelding 7.
De aangebrachte print komt uit een Brother-printer. De
oplage is klein. Slechts 3.000 sets van vier stroken (met
opdruk Ecopli, Lettre Verte, Lettre Prioritaire of Lettre Prioritaire
Internationale) zijn volgens La Poste aangemaakt. De stroken

waren te koop aan de stand die op de beurs stond.
Tijdens de voorjaarsbeurs Salon Philatélique de Printemps (14,
15 en 16 maart in Parijs), presenteerde de Franse Post een
strook met erop afgebeeld een bezienswaardige fontein
(afbeelding 8). Het gaat om de bekende Fontaine Saint Michel
die te vinden is in het Parijse Quartier Latin. De stroken waren tijdens de Salon te koop aan de balie van La Poste, uit de
Brother-printer, en uit de twee automaten die op de Salon
waren geplaatst (afbeelding 13). Ook deze keer zijn er diverse varianten te onderscheiden. De Brother-print (afbeelding
9) heeft een dunnere lijn dan die van de Nabanco-automaat (afbeelding 12) en ook is de afstand tussen de eerste
twee hoofdletters van de Brother-print kleiner dan bij de
print van de Nabanco-automaat.

Afbeelding 8

Afbeelding 13
Verder is er een kleurverschil waarneembaar op de stroken. De stroken van een eerste rol die in de Nabanco automaat was geplaatst, hebben een roodachtige achtergrond
(zie afbeelding 8), terwijl stroken uit later geplaatste rollen
een groenachtige achtergrond hebben. Het verschil valt
(bij mij) niet direct op, maar als u zich concentreert op de
achtergrond bij de fontein dan ziet u het verschil wel. Wat
ook opviel was dat bij elke zestiende print uit één van de
Nabanco-automaten de print maar gedeeltelijk op het papier kwam (zie afbeelding 8).
Afbeelding 10 en 11 geven de beursstempels weer.

Afbeelding 9

Afbeelding 10

10

Afbeelding 11

Tot slot wijs ik u op de nieuwe printopdruk MARCHANDISES HORS UE met barcode. De strook is bedoeld voor ver-
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Afbeelding 14
zending van post buiten de EU-zone. De print moet duidelijk maken dat er geen stukken van waarde in de envelop
zitten (afbeelding 14). Zo kan voorkomen worden dat die
enveloppen open gemaakt worden bij douane-controle.

Afbeelding 17

Afbeelding 15

Afbeelding 19

Afbeelding 16

n Groot-Brittannië
Op de Stampex in Londen (afbeeldingen 15 en 16), van 13 tot
en met 16 februari, was voor filatelisten weer veel te beleven, ook op het gebied van automaatstroken. Jersey Post en
Guernsey Post hadden elk een IAR-automaat geplaatst en op
hun gezamenlijke stand stonden kleine IAR-automaten.
De stand werd gedeeld met Isle of Man Post en Posta van de
Faeröer-eilanden. Deze hadden beiden een aCon printermeegenomen. Royal Mail had, net als voorgaande keren,
geen automaten op de beurs geplaatst.
Jersey Post en Guernsey Post presenteerden er op 13 februari
hun nieuwe uitgiften. Jersey Post kwam voor de dag met een
serie van zes automaat-stroken gewijd aan zeldzame apen
die in Jersey Zoo zijn te vinden (afbeelding 17).
De stroken op thermisch papier zijn gehecht op doorzichtig folie en bedrukt door Walsall Security Printers. Op Jersey
zijn de stroken te koop in het postkantoor aan Broadstreet
of op het hoofdkantoor van Jersey Post. De daar gekochte
stroken hebben de opdruk ‘Broadstreet’ of ‘Post office HQ
, afhankelijk van waar de stroken zijn gekocht. De codereeksen die door de diverse IAR automaten op de stroken
wordt geprint zal ik hier verder niet benoemen, evenals de
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Afbeelding 18
diverse overige prints op deze stroken. Op afbeelding 18 ziet
u de schermweergave van de aap met hangsnor door de
automaat die in het postkantoor aan Broadstreet staat.
Guernsey Post kwam op de 13de februari met de (naar mijn
smaak) mooiste serie voor de dag. Het gaat om een set
van zes stroken waarop oude auto’s in glansdruk staan
afgebeeld (afbeelding 19). De stroken hebben een metallicachtige glans. Voor de liefhebbers van auto’s op postzegels een must lijkt mij. Ook deze stroken zijn gehecht op
doorzichtig folie. De druk op thermisch papier is verzorgd
door Walsall Security Printers.

11

Afbeelding 22

Afbeelding 20
Isle of Man Post had op 12
februari een serie stroken
uitgegeven met afbeeldingen van dieren die op
het eiland voorkomen. De
meest in het oog lopende
soorten staan afgebeeld
op de tien stroken. De hier
afgebeelde stroken (afbeelding 20) zijn afkomstig uit
de aCon-printer die door
Man Post meegenomen was
naar de Stampex.
Op de dertiende februari
bracht het Postal Museum,
op ongeveer een half uur
lopen van de Stampex,
stroken uit met een nieuwe print, ‘NPM 50’. NPM
betekent ‘National Postal
Museum’. De uitgiften
memoreren het feit dat het
museum 50 jaar geleden
werd geopend door koninAfbeelding 21
gin Elizabeth.
De print op de gekleurde Machin-stroken (afbeelding 21)
en op de mailcoach-stroken wordt door de IAR automaat
aangebracht. Op afbeelding 22 ziet u een combinatie van
twee mailcoach-stroken, waarvan er één door de automaat

12

is versneden en niet beprint. Toch leuk om ook zo’n strook
uit de automaat te krijgen.
n Israël
Een nieuwe reeks automaatstroken staat voor 2019 op
het programma van de Israelische Post. Deze keer zijn
het gevechtsvliegtuigen die zijn gebruikt door de Israelische luchtmacht. Wederom een voor velen aantrekkelijk
thema. Inmiddels (we schrijven begin april) zijn er drie
stroken verschenen:
- op 1 januari 2019 een strook met een Supermarine
Spitfire IX samen met de F 35 Lightning (afbeelding 23);
- op 5 maart 2019 twee stroken; één met de Supermarine
Spitfire IX (afbeelding 24) en één met de Dassault
Mystère IVA, afgebeeld op een eerstedagenvelop
(afbeelding 25)., zie volgende pagina.
Afbeelding 23

Afbeelding 24
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Afbeelding 25
n Macao
Op 10 januari 2019 gaf Macao Post een speciale strook uit
ter gelegenheid van het jaar van het varken. Het varken
maakt deel uit van de Chinese dierenriem en het jaar 2019
valt onder dit dier. In Macao wordt van drie soorten automaten gebruik gemaakt. De prints uit deze automaten zijn
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Op afbeelding 26
ziet u drie stroken die samen het tarief vormen voor het
verzenden van een aangetekende brief naar Nederland.

door Chunghwa Post weer uit de kast gehaald. Op de strook
staat het Sikahert, één van de inheemse dieren van Taiwan.
Ter gelegenheid van een postzegelmanifestatie in Taiwan
is de strook voorzien van een extra print op de bovenkant.
Op de linkeronderkant van elke strook staat een serienummer. De oplage is 250 rollen van 1.000 stroken.Op afbeelding 28 ziet u de strook met mooie speciale stempels.
Voor een verklaring van het vreemde jaartal 107 heb ik een
oud bulletin uit de kast getrokken. In Bulletin Postaumaat
nummer 161 (bladzijde 27) staat een stuk van
Hens Wolf erover.
Het komt er op neer dat de jaartelling voor
Taiwan begint in 1911, het jaar dat de Chinese
Republiek werd uitgeroepen, 107 jaar geleden. 107-12-14 is dus 14 december 2018.

Afbeelding 26
De eerste strook is afkomstig uit de New Vision-automaat,
de tweede uit de Nagler-automaat en de derde komt uit een
Klüssendorf-automaat. Verder ziet u op afbeelding 27 de
strook uit een
New
Visionautomaat met
speciaal eerstedagstempel.
n Taiwan
Een al bekende
strook uit mei
2017 werd op
14 december jl.

Afbeelding 27
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Tot slot
Afbeelding 13 is van Hans Verdonk, waarvoor
mijn dank. Verder met betrekking tot de
Franse stroken van de voorjaarsbeurs is er een melding dat
ook de Brother-stroken zowel in de groen getinte variant
als in de rood getinte variant voorkomen.

Afbeelding 28

13

Rolzegels Nederland
Nieuwe rolzegels*
Toen ik op 15 maart jl. bij ‘The Read Shop’ in winkelcentrum ‘de Gaard’, vroeg of ik een eindstrip (20 zegels) van
de rolzegels ‘1’ kon kopen, zag ik al snel dat de rugnummers en de eindtekst veranderd waren. Ik kocht daarom
ook de resterende veertig zegels en bestelde de eerste zegels van de volgende rol die in bestelling was. Het betreft
de bekende zakelijke rolzegels van de ontwerper Wendy
Mensink, die uitkwamen op 2 januari 2014; NVPH-nr 3138
(afbeelding 1). De verkoper meent dat hij de zegels in januari
of februari 2019 heeft ontvangen: heeft iemand een vroegere datum?
Nummertype. Thuis gekomen lijken de rugnummers van
de zegels een compacte versie te zijn te zijn van de nummers vanhet ons bekende rugnummertype 13.
Drukker. Deze versie is ongetwijfeld ook afkomstig van de
Canadese drukker Lowe-Martin Group. Ik noem de compacte versie voorlopig type 13c., en overweeg type 14.
De opbouw van de twee soorten compacte cijfers binnen
één rol, lijkt bij de compacte versie enigszins analoog,
maar dat vind ik dat nog moeilijk te zien. Zie ook Bulletin
Postaumaat nummer 164, bladzijden 26 en27 (augustus
2014) en de bulletins daarvoor.
In Bulletin 164 moet in afbeelding 4 de vergroting van het
cijfer 5 in het zesde hokje hetzelfde zijn als het cijfer 5 in
heteerste hokje. Vergelijk ook afbeelding 5 aldaar over cijfers v en w.
Rugnummers. De afstand d (tussen de middens van twee
naastgelegen cijfers) is 2,1 mm (tamelijk nauwkeurig te
meten aan rugnummer 55). De hoogte van de cijfers is

H.J.T. Bos, Utrecht
Mobiel: 06-12056850
omstreeks 2.7 mm. Volgens de NVPH-rolzegelcatalogus
vinden we bij rugnummers van het type 13 dat deze afstand
ongeveer 2.5 mm is. De gevonden cijferhoogtes variëren
bij type 13 tussen 2.5 en 3.0 mm.
Nummerrichting en stand. Beide versies hebben nummerrichting L: vanuit de leesstand oplopende nummers
naar Links. In beide versies hebben de rugnummers de
stand N(ormaal).
Afgifterichting. De afgifterichting van de zegels is in beide
versies R: de zijde R(echts) van de zegels komt het eerst
los van de rol.
Eindtekst bij de rol. In beide versies van de 200-rol volgt
tegen het einde een advies: ‘Postzegels bijna op? Bestel ze
eenvoudig via www.postnl/postzegels-bestellen’ met een
breedte van ongeveer drie zegels (afbeelding 2).
Deze eindtekst vinden bij de compacte versie 2x: tussen de
rugnummers 10 en 5, en tussen het rugnummer 5 en het
eind van de rol.
Bij de niet-compacte versie van de rol vinden we deze tekst
4x, tussen rugnummer 20 en het eind van de rol; het is
echter in een ander lettertype en aanzienlijk groter, ongeveer vier zegels breed (afbeelding 3).
Zouden er verschillende drukmachines zijn gebruikt?
*] De vorige aflevering van deze rubriek verscheen in Bulletin Postaumaat nummer 176 van augustus 2017 (blz. 26).
H.J.T.Bos
h.j.t.bos@planet.nl

Links: - afbeelding 1: 6-strip
van de nieuwe variant vanaf
rugnummer 20 van de Zakelijke rolzegel, tarief 1.

Links - afbeelding 2: Advies van PostNL als de
‘Postzegels bijna op ‘zijn in kleinere zwarte letters in een ander lettertype dan afbeelding 3 van
de niet-compacte variant.
Bij het ter perse gaan van Bulletin Postaumaat nr. 183
was afbeelding 3 helaas nog niet beschikbaar.
We hopen dit in de volgende editie van dit blad
te kunnen corrigeren. Red.
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Links: afbeelding 3 - Het in afbeelding 2 genoemde advies in de oudere druk, met onder meer
in de combinatie van twee letters ‘ll’ verschillende
diktes en de letter ‘n’ met twee ‘poot’-diktes.
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Automaatstroken Nederland

Afbeelding 1

door
Joost Hoogendoorn

Afbeelding 2

De laatste Editie
Eind vorig jaar besloot PostNL om het project met de IARautomaten, zelfbedieningszuilen, niet voort te zetten.
Kostenoverwegingen speelden een belangrijke rol bij dit
besluit.
Een laatste actie werd vervolgens door het postbedrijf
gepland voor januari dit jaar. Tijdens de Filateliebeurs
in Hilversum, op 26 en 27 januari 2019, had PostNL drie
automaten naast zijn stand geplaatst. Zo was PostNL niet
eerder voor de dag gekomen!
Op afbeelding 1 ziet u de drie automaten, waarvan twee (niet
werkend, maar voor de show) met weegschaal-unit. Van
links naar rechts ziet u NL01 (de beursautomaat), NL02
(de automaat die in Bussum en Den Haag heeft gestaan)
en NL03 (de automaat die in het postkantoor aan het Kerkplein in Den Haag stond). Bob, de Engelse programmeur,

was er ook om storingen te verhelpen c.q. te voorkomen
(afbeelding 2).
Op de stroken uit de automaten stond als extra print ‘Hilversum 2019 Laatste editie’. Zie voor de schermweergave
de afbeeldingen 3 en 4 hieronder.
Op de afbeeldingen 5 en 6 (zie volgende pagina) ziet u de
stroken en per automaat deels in detail. De codereeksen
voor automaat 2 en 3 beginnen met een C, hetgeen wil
zeggen dat de apparaten waarin de rol zit, bedoeld zijn
voor de verkoop van stroken aan het gewone publiek. De
B, het begin van de codereeks voor automaat NL01, geeft
aan dat het apparaat bedoeld is voor een filatelistische
klantengroep. Het voorlaatste onderdeel van de reeks bestaat uit vier cijfers en geeft aan hoeveel verkoopsessies er
zijn geweest. NL03, die uit Den Haag, is de meest succesvolle automaat geweest, zoals u kunt opmaken uit het ge-

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Afbeelding 5

tal. Bij NL03 moet in feite nog 10.000 worden opgeteld bij
het vermelde getal omdat vorig voorjaar de 10.000 al werd
bereikt, waarna de teller voor het aantal sessies voor deze
automaat weer opnieuw was begonnen. De andere twee
automaten hebben de 10.000 niet gehaald.
De hier afgebeelde stroken zijn getrokken op de zogenaamde eerste dag van de beurs, maar een voorlopende trekking
was al een dag eerder gedaan, op 25 januari. Zie afbeelding
7. De tweede dag van de beurs was ook de laatste dag voor
de automaten in deze opstelling. Laatstedagstempelingen
zullen moeilijk te
vinden zijn omdat
de meeste verzamelaars een eerstedagafstempeling willen
hebben.
Gelukkig
stond
er op de beurs een
stand van de hersenstichting waar
men de stroken
kon afstempelen
met een speciaal
stempel van de
hersenstichting dat
Afbeelding 7
gedateerd was op
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Afbeelding 6

Afbeelding 8
27-01-2019. Zo kreeg ik toch nog een laatstedag-afstempeling op de stroken (afbeelding 8).
De afbeeldingen 9 en 10 geven respectievelijk het beursstem-

Afbeeldingen 9 en 10
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Afbeelding 11
pel en het dagtekeningstempel van PostNL weer.
De automaten werkten over het algemeen goed, maar
voor automaat NL02 moest men soms na het trekken van
de stroken op verzoek van Bob aan de stand van PostNL
afrekenen. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het
aan de automaat gekoppelde betaalsysteem de automaat
zou gaan blokkeren. Tijdens de eerste uren waren er veel
bekende gezichten te zien, waaronder uiteraard die van
Postaumaatleden (afbeelding 11). De belangstelling voor
de automaten was behoorlijk groot, maar lang wachten
was er deze keer gelukkig niet bij. Of het echt de laatste
editie van de automaatstroken is moet nog blijken. Maar
de toekomst voor nieuwe Nederlandse automaatstroken is
hoopvol! Na wat onduidelijkheid over of er nu wel of geen
nieuwe automaat was aangeschaft, gaf PostNL onlangs
aan dat men ervoor heeft gekozen automaat NL03 die in
Den Haag stond, te houden. Hoe de automaat ingezet zal
worden en of er nieuwe automaatstroken komen, moet
men bij PostNL nog besluiten, zo is aangegeven.
Een testprint uit de weegschaal unit
Nu de projectperiode van de automaten is afgesloten, zal
ik inzoomen enkele bijzonderheden die in het afgelopen
jaar nog niet aan de orde zijn gekomen.
In Bulletin Postaumaat nummer 178 (bladzijde 29) heb ik
gewezen op het weegschaalgedeelte van de automaat. De
vraag was toen of er nog nieuwe functies aan het printprogramma toegevoegd zouden worden in verband met de
te wegen items. Dat bleek
uiteindelijk niet te zijn gedaan. Wel is gebleken dat
het mogelijk was om een
testprint op de strook uit
het weegschaalgedeelte te
krijgen.
U ziet op afbeelding 12 twee
stroken met testprint die
nog aan elkaar zitten omAfbeelding 12
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dat het snijmechanisme
de stroken zodanig doorsnijdt dat er in het midden
nog een verbindingstukje
overblijft. De print is op
zelfklevend thermisch papier aangebracht. Op de
afbeeldingen 13a en 13b ziet
u de stroken met print uit
de automaat komen.
Bob gaf mij tijdens de Filateliebeurs een langgerekte

Afbeelding 13a

Afbeelding 13b
strook van de rol uit de
printer (afbeelding 14).
In het papier is geen tanding of insnijding aangebracht. Fosforbalken en
dergelijke zijn ook niet te
vinden. Vermeldingswaardig is dat er in het weegschaalgedeelte twee printers zitten. De test-printen
die hier zijn afgebeeld, komen uit de linkerprinter.

Afbeelding 14

Een rolverwisseling
Verder een melding over Haagse printopdrukken op het
verkeerde papier als gevolg van het verkeerd plaatsen van
nieuwe rollen in de automaat. Afbeelding 15a is de weergave
van een vlinderstrook waarop de print voor internationale
verzending staat (zie de detailopname van afbeelding 15b)!
De bijhorende bon ziet u op afbeelding 16. De afbeeldingen
vindt u op de volgende pagina.
Dat (nieuwe) rollen wel eens bij vergissing geplaatst worden in een houder van de kiosk die daar niet voor bedoeld

17

Afbeelding 15a

Afbeelding 17a

Afbeelding
15b

Afbeelding 17b

Afbeelding
17cc

Afbeelding
16

van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn (afbeelding 18). Het goede
adres staat op de bon naast de foutieve bon (afbeelding 19).
Voorts is er voor de bonnen met het juiste adres gebruik
gemaakt van twee soorten paper: dik en dun papier. Ook
de bonnen geven soms een verassing!
Afbeelding 18

is, komt overeen met ervaringen in Groot-Brittannië, zowel met IAR-automaten als met NCR-automaten.
Een bijzonder mooi item is een beginstrip van de rol tulpenstroken die verkeerd in de automaat is geplaatst. Zie
afbeelding 17.
De nummering op de achterkant van de strip begint bij
1.500 en de eerste stroken zijn zoals u ziet onbeprint uit de
automaat gekomen.
Het woord ‘internationaal’ staat niet vermeld op de stroken
en de sorteerhaak is die voor verzending in Nederland.
Een onjuiste verwisseling van de rollen heeft enkele malen plaatsgevonden. Gelukkig werden de rollen telkens na
korte tijd op de juiste plek gezet.
Variatie in bonnen
De Postex 2018 vond plaats op 19, 20 en 21 oktober 2018.
Na mijn bezoek aan de beurs bleken tot mijn verrassing
bleken vroege bonnen uit unit NL01 gedateerd te zijn op
18-10-2018 en te zijn voorzien van een verkeerd adres: Laan
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Afbeelding 19
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Opmerkelijk
Tijdens de bijeenkomst op
13 maart liet ik een vlinder
strook zien waarop een T
staat geprint (afbeelding 20).
Vóór de T staat 72. Bijgeplakt is 11 eurocent om tot
het tarief voor binnenlandse verzending te komen.
Het is een raadselachtige
strook, die mij op envelop
werd toegestuurdied door
een bekende verzamelaar.
Nadere informatie zal worden ingewonnen. Over deze
strook hoop ik u in één van de komende bulletins dan ook
wat meer informatie te kunnen geven.

Afbeelding 20

de automaat van de rol is afgesneden heeft op de bovenkant, altijd rechts van het midden, een heel klein uitstekend stukje papier dat net niet is afgesneden (zie afbeelding
21). Hoe dat komt wordt duidelijk als we kijken naar de
Nader bekeken
afbeelding van het snijmechanisme.
Tot slot nog iets over de werking van de automaat. Deze U ziet twee snijbladen afgebeeld (afbeeldingen 22a en 22b)
keer gaat ’t over het snijmechanisme. De strook die door die bij het afsnijden net niet helemaal op elkaar aansluiten. Bij het snijden van het
papier blijft dan een miniscuul reepje papier onbesneden.
Afbeelding 22a
Door het lostrekken van
de stroken ontstaat dan
ook een heel kleine inkeping aan de onderkant van
de strook (afbeelding 23).
Een versnijding door de
automaat is te herkennen
Afbeelding 21
aan het kleine uitstekende
stukje papier op de bovenkant (afbeeldingen 24a en
24b). Dit uitstekende puntje op de bovenkant maakt
duidelijk dat de bovenkant
waarschijnlijk niet met een
Afbeelding 23
schaar is afgeknipt.

Afbeelding 22
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Afbeelding 24a

Afbeelding 24b
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Postzegelboekjes 2019 - 1

16-04-2019

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

ÅLAND
AUSTRALIË

sep 20
jan 17
jan 17
jan 17
jan 17
jan 17
feb 5
feb 5
feb 5
feb 5
feb 5
feb 5
feb 5
feb 5
feb 26
mrt 5
mrt 5
mrt 5
mrt 5
mrt 14
apr 16

37		
867
Z
868
Z
869
Z
870
Z
871
Z
872
Z
873
Z
874
Z
875
Z
876
Z
877
Z
878
Z
879
P
880
Z
881
Z
882
Z
883
Z
884
Z
885
Z
886
Z

Oogstfeesten		
Legendarische figuren: jeugdliteratuur Mem Fox		
idem, Morris Glewitzman:		
idem, Leigh Hobbs		
idem, Alsion Lester:		
idem, Shaun Tan:		
Wenszegels: ringen		
Wenszeglels: liefdesvogel		
Wenszegels: boeket		
Wenszegels: taart		
Wenszegels: teddybeer 		
Wenszegels: ballonnen		
Wenszegels: sterretje		
Wenszegels: huwelijk
(+0.95)
Gold rush: Welcome Stranger		
Australische fauna: roze kaketoe		
idem: rode kangoeroe		
idem: Tasmaanse duivel		
idem: blauwtongskink (hagedis)		
Duurzame vis		
Anzac Dag 2019 (Wereldoorlog I)		

EUR (10.80)
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 32.95
AUD 20.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.00

3x3x inrikes (1.20)
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
16x $2.00+stickers
20x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
20x $1.00

BELGIË
CANADA

CHRISTMAS ISL
CYPRUS

jan 28
jan 14
jan 14
jan 14
jan 14
jan 14
jan 18
jan 18
jan 25
feb 14
mrt 27
apr 17
jan 8
mei 2

166
Z
717
Z
718
Z
719
Z
720
Z
721
Z
722
Z
723
Z
724
Z
725
Z
726
Z
727
Z
SP 12
P
51		

Konin Filip, non-priorzegels		
From far and wide, 2019, vijf motieven		
From far and wide, 2019, Smoke Lake		
From far and wide, 2019, Mingan Archip. NP		
From far and wide, 2019, Iceberg Alley		
Koningin Elizabeth II		
Jaar van het varken		
Jaar van het varken		
Black History: Albert Jackson (postbesteller)		
Bloem: Kaapse jasmijn		
Canada in de lucht 		
Canadese desserts		
Jaar van het Varken
(+0.95)
Europa: vogels		

EUR (9.20)
CAD (9.00)
CAD 7.62
CAD 11.40
CAD 15.90
CAD (9.00)
CAD (9.00)
CAD 15.90
CAD (9.00)
CAD (9.00)
CAD (9.00)
CAD (9.00)
AUD 20.95
EUR 4.20

DUITSLAND

feb 7

113		

Het dappere snijdertje		 EUR 4.25

België 166

LAND

10x 1 (92c)
10x P (90c, binnenland)
6x $ 1.27 (US-tarief )
6x $ 1.90 (oversized)
6x $ 2.65 (internationaal)
10x P (90c, binnenland)
10x P (90c, binnenland)
6x $ 2.65 (internationaal)
10x P (90c, binnenland)
10x P (90c, binnenland)
10x P (90c, binnenland)
2x 5xP (90c, binnenland)
4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3
4x41c, 4x64c
Duitsland 113

20

1x70+30, 85+40, 145+55c
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LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

Duitsland (vervolg)
FAERÖER

feb 7
feb 25
apr 29
sep 23
jan 23
mrt 13

114
64
65
66
153
154

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Het dappere snijdertje		
Faeröerse Meren II: Leynar en Eddi meer		
Europazegels: zwarte zeekoet		
Kerstzegels: kazuifels		
Valentijsdag		
Bloemsierkunst		

EUR 10.00
DKK 114.00
DKK 114.00
DKK ?
EUR (9.00)
EUR (22.50)

10x70+30c
6x 19 kr
6x 19 kr
6x ?
6x binnenland (1 1.50)
15x binnenland (1 1.50)

mei 8
jun 5
?
jan 2
jan 7
feb 4
feb 18
mrt 4
mrt 14
apr 1
apr 15
mei 6
mei 13
mei 13
mrt 18
mrt 29

155
Z
156
Z
157
Z
?
Z
3144
Z
3145
Z
?
Z
3146
Z
?
Z
3147
Z
?
Z
3148
Z
2063
Z
?
Z
110		
111
Z

Zeg het met bloemen		
Moomins: voor het goede leven		
Stadsparken III		
Marianne internationaal		
Op Afrika geïnspireerd textiel		
Bouwstijlen door de eeuwen heen		
Marianne l’engagée, tekst Abonnement…		
Zeevissen		
Marianne l’engagée, tekst Timbre de 2018		
Het naakt in de lunst		
Marianne l’Engagée, tekst 170 jaar Cérès		
Ontluikende bloemen		
Rode Kruis
(+1 2.00)
Marianne l ‘Engagée, tekst album voor de jeugd		
Oude Griekse literatuur: Epicurus		
100 Jaar Spaar- en Leenfonds 		

EUR (9.00)
EUR (9.00)
EUR (22.50)
EUR 7.80
EUR (10.56)
EUR (12.60)
EUR (12.60)
EUR (10.56)
EUR (12.60)
EUR (10.56)
EUR (10.56)
EUR (10.56)
EUR 10.80
EUR (12.60)
EUR 5.00
EUR (?)

6x binnenland (1 1.50)
6x binnenland (1 1.50)
5x binnenland (1 1.50)
6x international (1 1.30)
12x lettre verte (88c)
12x lettre prio (1 1.05)
12x lettre prio (1 1.05)
12x lettre verte (88c)
12x lettre prio (1 1.05)
12x lettre verte (88c)
12x lettre verte (88c)
12x lettre verte (88c)
10x lettre verte (88c) + toeslag
12x lettre prio (1 1.05)
100x 1 0.05
10x laagste waarde

apr 2
apr 9
mei 9
jun 21

112
Z
113
Z
114		
50
Z

Milano 2019 (Griekse steden)		
Kinderen en postzegels		
Europa: vogels		
Europa: inheemse vogels		

EUR 2.88
EUR (9.00)
EUR 8.60
DKK ?

4x 1 0.72
10x buitenland (1 0.90).
2x 1 0.90, 2x 1 3.40
12x ?

FINLAND

GRIEKENLAND

Finland 156

Finland 155

FRANKRIJK
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Griekenland 113

Griekenland 112

GROENLAND

21

Postzegelboekjes 2019 - 3

16-04-2019

LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

HONGKONG

feb 28
apr 2
apr 30
okt 24
jan 24
mrt 21
mrt 21
mrt 21
jun 4
jun 4
jun 6
nov 11
feb 12
apr 29
jan 2
feb 25
mrt 25
apr 23
mei 20

115
P
116
P
117
P
118
Z
213
Z
79		
80		
81		
82
Z
83
Z
84		
85
Z
93
Z
94
P
PR 80
P
PR 81
P
PR 82
P
PR 83
P
PR 84
P

Luchtverkeersdienst
(+41.40)
Eeuwfeest Pol Oi ziekenhuis
(+32.40)
Korps Politie
(+31.40)
Wandelroutes: MacLehose Trail		
Liefde en Huwelijk		
Bijen in Kroatië		
Bijen in Kroatië		
Bijen in Kroatië		
Maria bedevaartsoord		
Maria Bedevaartsoord		
Plitvicemeren		
Kerstboekje		
Dieren in het wild		
One Small Step, maanlanding 50 jaar		
Texel
(+3.75)
Vlieland
(+3.75)
Terschelling
(+3.75)
Ameland
(+3.75)
Schiermonnikoog
(+3.75)

HKD 63.00
HKD 48.00
HKD 53.00
HKD 20.00
EUR10.00
HRK ?
HRK ?
HRK ?
HRK ?
HRK ?
HRK ?
HRK ?
GBP (5.20)
GBP 16.28
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)

1x$2,2.60,3.40,3.70,4,90,5
1x42,3.70,4.90,5
1x$2,2.60,3,40,3.70,4,90,5
10x$2
10x N (1 1.00)
kn
kn
kn
10x kn
10x kn
kn
10x kn
10x 1st (52p)
2x2 1st, EU, LL. RoW
10x 1 (0.87)
10x 1 (0.87)
10x 1 (0.87)
10x 1 (0.87)
10x 1 (0.87)

apr 11
jun 14
okt 5
nov 8
mrt 15
jan 20
mrt 6
mei 22
jun 26
feb 20
feb 13

201		
202		
203		
204		
92		
196		
197		
198		
199		
16		
DY 28
P

Europa: vogels in Noorwegen		
WK Oriëntatieloop		
Huisdieren		
Kerstboekje		
Pasen: tinsmeedkunst (vogel)		
Traditionele postzegelontwerpen: Adolf Born		
Dam Les Královsktví		
Strips		
Giftige paddenstoelen		
Carnaval in Uruguay
+ $14)
Leonardo da Vinci, 300 jaar
(+1.46)

NOK 210
NOK ?
NOK ?
NOK ?
EUR (5.00)
CZK (152)
CZK (152)
CZK ?
CZK ?
UYP 80
GBP (13.10)

10 x 21.00kr
? x 16.00 kr
? x 16.00 kr
? x 16.00 kr
10x T2 50g (50c)
8x A (19 kr)
8x A (19 kr)

IERLAND
KROATIË

MAN, EILAND
NEDERLAND

Noorwegen 201

NOORWEGEN

SLOWAKIJE
TSJECHIË

URUGUAY
VER. KON.

3x $22
12x1st(67p),2x5p,4x£1.55,4x10p
Verenigd Koninkrijk DY 29
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DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

mrt 14
mrt 14

DY 29
PM 67

Stripfiguren van Marvel
(+1.47) GBP (17.45)
Stripfiguren: Spider Man en de Hulk + Machins		 GBP (4.02)

2x1,3x20,3x£1.25,2x£1.45,13x1st
6x 1st (67p)

apr 4
okt 24
okt 24
okt 24
jan 27
jan 27
feb 15
okt ?
jan 10
jan 10
mei 2

PM 68
Z
64-New York 22 P
65-Genève
P
66-Wenen 22 P
440
VZ
441
VZ
442
VZ
443
VZ
662		
663		
193		

Roofvogels		
Werelderfgoed: Cuba		
Werelderfgoed: Cuba		
Werelderfgoed: Cuba		
Nieuwe vlagzegel, druk Ashton Potter		
Nieuwe vlagzegel, druk Bank Note Corp of America		
Cactusbloemen		
Kikkers		
Tulpen		
De kracht van handvaardigheid		
Pro Patria: de Zwitserse vlag
(+0.40)

6x 1st (70p)
?
?
?
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
10x brev (9 kr)
5x21 kr
4x85+40,6x100+50

P
Z

Verenigd Koninkrijk PM 68

VER. NATIES
VER.STATEN

ZWEDEN
ZWITSERLAND
*
a
b
c

= nieuw land of gebied;
= telblok op elk 25/50e boekje
= komt voor links/rechts of boven/onder geplakt
= 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)

GBP (4.20)
USD ?
CHF ?
EUR ?
USD (11.00)
USD (11.00)
USD (11.00)
USD (11.00)
SEK (90.00)
SEK 105.00
CHF 14.00

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

Gouda 2019: jury geeft blijk van onvermogen
We wisten al dat de jurering tijdens Gouda 2019 met
nieuwe regels zou gaan werken. En dat sommige waarderingen een treetje lager zouden kunnen uitkomen. Maar
dat sommige juryleden zich alleen bezighielden met de
grootte van het lettertype en de hoeveelheid tekst is wel
verrassend.
Twee van onze leden hebben het ervaren: mevrouw Van
Grootheest en Henk Hospers kwamen beiden met de al
eerder met groot goud bekroonde inzendingen Oude Ne-

derlandse Postzegelboekjes. Prachtige collecties, met allebei een verschillende invalshoek. Pas sinds enkele jaren in
Nederland op tentoonstellingen te bewonderen.
We kunnen er als kenners alleen maar likkebaardend naar
kijken. Maar de jury wist er geen raad mee en beperkte zich
tot wat onbenullige opmerkingen over de teksten. Beide
inzenders gingen dan ook met groot verguld zilver (dus
twee trapjes lager) naar huis. De inzending van mevr. Van
Grootheest over de overgang van oude naar nieuwe boekjes (dus de periode van proef- en
testboekjes) onderging hetzelfde
lot. Ik schrijf dit stukje ruim na de
deadline. Ook enkele andere leden
van Postaumaat namen deel. Over
hun inzendingen vindt u nieuws op
de Gouda- website. Het adres is:
sfeg.nl/tentoonstellingscollectiesDe beschrijvingen van de collecties van mevr. Van Grootheest en Henk Hospers.
informatie.
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Persoonlijke postzegels
q

e

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

w

van Sandra Smulders van Vormgoed Gouda. De velletjes
zijn gedrukt bij JESP te Haarlem in offsetdruk en de oplage
bedraagt 2.305.000 vellen. De prijs per velletje bedraagt
1 6,40 waarvan 1 2,10 toeslag is ten behoeve van de Stichting Kinderpostzegels. De velletjes zijn (online) te bestellen bij de Collect Club, via artikelnummer 381366.

r
n Het gouden kader
Nieuwe uitgiften serie De Fabeltjeskrant
De serie met postzegels van karakters uit De Fabeltjeskrant
is inmiddels weer uitgebreid met twee nieuwe uitgiften. In
het eerste kwartaal van 2019 werd de reeks uitgebreid met
een zegelvelletje met vijf gelijke zegels van respectievelijk
Harry Lepelaar (afbeelding 1) en van Meindert het Paard (afbeelding 2). Het zijn respectievelijk velletje nummer 6 en
nummer 7 uit de complete reeks, die met acht velletjes per
jaar wordt uitgebreid totdat het totaal van 25 velletjes is bereikt; nog achttien te gaan derhalve.
De velletjes zijn ook los te bestellen bij de Collect Club en
kosten 1 6.25 per velletje met een actuele frankeerwaarde
van 1 4.30. De artikelnummers zijn respectievelijk 782553
en 782556. De velletjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem in
Offsetdruk.
De Fabeltjeskrant was in 2018 ook een dankbaar thema
voor de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De kinderpostzegels van 2018 bevatten vijf postzegels waarop diverse
bekende personages uit het Grote Dierenbos figureren
(afbeelding 3). De middelste zegel, die het dubbele formaat
heeft van de vier overige zegels, toont logischerwijs Jacob
de Uil. Het ontwerp van dit zegelvelletjes is van de hand

24

Attentie voor trouwe klanten
Abonnees van de Collect Club die een of meerdere abonnementen hebben lopen, ontvingen eind 2018 een speciaal
blokje met twee postzegels (afbeelding 4) met het gouden
kader tezamen met twee postkaarten.
Op de twee zegels is, evenals op de beide bijgevoegde kaarten, Meneer de Uil afgebeeld, links op een zegel met gouden achtergrond en met de fabeltjeskrant voor zich, rechts
op een zegel met blauwe achtergrond, zwaaiend naar de
‘kijkbuiskinderen’.
De oplage van dit velletje is niet bekend gemaakt door
PostNL, evenmin als verdere productspecificaties. Waarschijnlijk zijn deze blokjes gedrukt bij JESP te Haarlem in
Offsetdruk.
Deze zegelvelletjes zijn niet te bestellen bij de Collect
Club.
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n Het internationale kader
Grenscorrectie tussen Nederland en België
De aanpassing van een grensverdrag uit 1843 tussen Nederland en België dat ervoor zorgt dat de grens tussen ons
land en dat van onze Zuiderburen tussen Visé en EijsdenMargraten en Maastricht weer in het midden van de Maas
loopt is de aanleiding geweest voor de uitgifte van twee
postzegelblokken met elk vier zegels. De zegels zijn ontworpen door studenten van de kunstacademies van Luik
en Maastricht.
Het ontwerp van de Nederlandse studenten is van Hafkenscheid en bevat de handdruk als symbool maar heeft
vooral de Maas als leidraad, met een eend, een boot en een
grenspaal, samen met de handdruk alle met de Maas als
achtergrond (afbeelding 5).

t

Haarlem in offsetdruk. De prijs per velletje, te bestellen bij
de Collect Club, bedraagt 1 6,00. De bestelnummers zijn
390163 en 390164.
n Het oude internationale kader
De Chinese dierenriem
PostNL is in 2017 gestart met een serie blokjes van twee
zegels internationaal tarief met als teken de Chinese dierenriem. Op dat moment was er voor de persoonlijke zegels met tariefwaarde internationaal een rood kader, dat
begrijpelijkerwijs wordt voortgezet voor deze doorlopende serie. Inmiddels hebben we de jaren in het teken van
de aap, de haan en de hond gehad en zijn we voor 2019 toe
aan het jaar van het varken. Op 1 november 2018 werd in
eerste instantie, zoals gebruikelijk, een velletje uitgegeven
met de zegel van het lopende jaar, zijnde de hond en een
zegel voor het komende jaar, zijnde het varken (afbeelding
7). Vervolgens is op 3 december 2018 een velletje verschenen met twee zegels voor het Jaar van het varken (afbeelding 8). De velletjes zijn waarschijnlijk gedrukt bij JESP te

u

y

i

Het ontwerp van de Belgische studenten van de hand van
Puglisi toont een gesymboliseerde handdruk met handen
in de kleuren van de Belgische en de Nederlandse vlag (afbeelding 6). Het kader van de zegels is dat van de persoonlijke zegels met een internationaal tarief. Opmerkelijk is
wel dat de priority labels, die bij de zegelvelletjes via de
applicatie aanwezig zijn, bij deze zegels ontbreken. Dat is
niet erg praktisch, omdat dat separaat priority labels bijgeplakt moeten worden. De oplage van de blokken is niet
bekend. Ik vermoed dat de velletjes gedrukt zijn bij JESP te
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Haarlem in Offsetdruk. De kostprijs bedraagt 1 3,00 per
velletje en ze zijn te bestellen bij de Collect Club onder artikelnummer 780024 en 780025.
Johan Schaminée
07.04.2019
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De rolzegelvariant 1113 Raa
Het kenmerk van de rolzegelvariant 1113A Raa is volgens
de vermelding in de Rolzegelcatalogus van 2015 de nummerrichting O(nder) (afbeelding 1, zie voetnoten). Het bestaan van slechts enkele 6-stroken met dit kenmerk dient
als bewijs hiervoor. Om dit te bewijzen is echter een strook
met drie opeenvolgende rugnummers nodig.
De Raa-variant in de vorm van een 6-strook kan namelijk
ook een toevalligheid zijn, als gevolg van een foute rugnummerreeks in combinatie met (onder andere) de verkoopmethode.
Sinds kort heb ik een 35-strook met een foute rugnummerreeks (afbeelding 2) en daarin zitten drie 6-(10) stroken met
nummerrichting O(nder). De nummerrichting van zowel
de even als de oneven rugnummerreeks is echter B(oven).
In principe zijn er vier foute rugnummerreeksen mogelijk
met de hierboven beschreven kenmerken. In een dergelijke rol zitten 99 herkenbare 6-(10)-stroken met nummer-

door
G. van Schaik, Kortenhoef

richting O(nder), mits die op de juiste plaats afgescheurd
worden.
Dezelfde foute rugnummerreeks komt ook voor bij 947R
en 951R. In het hierbij afgebeelde schema (afbeelding 3) is
een en ander te zien.
Conclusie: de in de Rolzegelcatalogus van 2015 vermelde
variant 1113A Raa bestaat niet, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Van dat laatste zou ik dan heel graag een bevestiging willen ontvangen.
Naschrift redactie Bulletin Postaumaat:
Lezers die gehoor willen geven aan de oproep van de heer
Van Schaik worden van harte uitgenodigd hun reactie te
sturen aan:
G. van Schaik, Roerdomplaan 3, 1241 XA Kortenhoef.
De eventueel door u te maken kosten worden door de heer
Van Schaik vergoed.
Links:
afbeelding 1.
Rechterpagina:
afbeelding 3.
Hieronder:
afbeelding 2.
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Hangboekjes | Mailers Nederland
n Het hangboekje met de zakenzegels (vervolg)
In Bulletin Postaumaat 182 beschreef ik een hangbokje met
zakenzegels met een foutieve slittanding (afbeeldingen 1A en
1B). Zeer recent wees de heer G. Grootveld mij er echter op
dat hij een dergelijk hangboekje had gevonden met een andere tekst op de achterzijde van het hangboekje: in plaats
van een verwijzing naar www.postnl.nl (afbeelding 2) stond
er op het door hem gevonden exemplaar enkel postnl.nl als
verwijzing vermeld (afbeelding 3) ; zie volgende pagina.
Aanvankelijk was nog niet geheel duidelijk wat dit verschil
te betekenen had of hoe het had kunnen ontstaan. Dat

Afbeelding 1A

Afbeelding 1B
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J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

werd echter snel duidelijk toen bleek dat de nieuwste versie van de desbetreffende hangboekjes de laatstgenoemde
verwijzing (postnl.nl) bevatten. Deze aangepaste vermelding hangt samen met een ‘opfrisbeurt’ van alle hangboekjes waarvan in Collect nummer 99 (pagina 13) melding
werd gemaakt en waarop de heer J. van Zandvoort mij attendeerde. Er was dus sprake van een nieuwe druk van het
hangboekje met de zakenzegel, waarbij kennelijk ook een
deel van deze nieuwe druk was voorzien van de foutieve
slittanding die ik in Bulletin 182 al signaleerde voor een
eerdere druk!
Het vorengemelde betekent dat er van het hangboekje met
de foutieve tanding twee verschillende versies zijn, de eerste met op de achterzijde de verwijzing naar www.postnl.
nl en de tweede met een verwijzing naar postnl.nl. Op die
wijze zijn deze boekjes gemakkelijk en snel van elkaar te
onderscheiden. Er is echter bovendien sprake van een geheel nieuwe druk, waarbij de tekst en afbeeldingen op de
achterzijde van het boekje geheel zijn vernieuwd. Omdat
de boekjes normaliter dichtgeplakt zijn valt dat niet meteen op, maar bij het openvouwen zijn de verschillen zeer
duidelijk zichtbaar. Het meest opvallend is dat de afgebeelde persoonlijke postzegels in eerste instantie van het
oude type waren, dat begin 2018 vervangen is en dat de afbeeldingen bij het nieuwe boekje de kaders van de thans te
bestellen persoonlijke postzegels tonen.
Daarnaast zijn er enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Afgebeeld zijn de twee binnenpanelen van de eerste
versie (afbeeldingen 4 en 5) en die van de tweede versie (afbeeldingen 6 en 7) die in feite samen met de voorzijde van het
boekje en de op afbeeldingen 2 en 3 getoonde achterzijde
van het boekje de complete achterzijde van het drukvel van
het boekje vormen.
Zeer recent constateerde ik
tot mijn verrassing dat er
van de boekjes in de tweede versie ook exemplaren
zijn waarbij geen lijmpunt
is aangebracht onder het
hangoog!
Naast het hangboekje met
de foutieve tanding van
deze nieuwe druk is er (uiteraard) ook een boekje in
de nieuwe druk met de correcte tanding, waarmee het
aantal verschillende boek-
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

Links: afbeelding 4; hierboven afbeelding 5

Links: afbeelding 6; hierboven afbeelding 7
jes met de zakenzegel inclusief de recent ontdekte variant
zonder lijmpunt inmiddels op zes is gekomen te weten:
1. grauw oplichtende achterzijde met diverse lijmpunten aan linker- en rechterzijde
2.A helderwitte achterzijde met een lijmpunt onder
het hangoog
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2.B helderwitte achterzijde zonder lijmpunt
3. als 2 echter met afwijkende tanding
4. helderwitte achterzijde met een lijmpunt,
afwijkende tanding en gewijzigde tekst en
afbeeldingen
5. als 4 met correcte tanding.
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In Bulletin Postaumaat 182 meldde ik al dat boekje versie 3
slechts zeer beperkt verkrijgbaar was gebleken. Dat is inmiddels ook bevestigd door het feit dat ik geen meldingen heb ontvangen van leden of andere verzamelaars die
het desbetreffende boekje hebben kunnen vinden. Dat
betekent dat dit waarschijnlijk een van de meest schaarse
hangboekjes van Nederland zal blijken te zijn. Van boekje
versie 4 is ontving ik van enkele leden inmiddels een melding dat zij het nog hadden kunnen vinden, maar daarbij
bleek dat het gelukstreffers waren waarbij er nog een of
twee boekjes werden aangetroffen op een verkooppunt.
Deze verkooppunten krijgen deze boekjes veelal in setjes
van tien uitgeleverd, zoals blijkt uit de bijgevoegde afbeeldingen van de stickers op de folieverpakkingen van die
boekjes. Daaruit valt ook af te leiden dat er in 2017 en 2018
in totaal tenminste drie oplagen zijn verschenen, te weten
2017-1 (afbeelding 8), 2018-1 waarvan de achterzijde van de
sticker overigens donkerblauw is, waar die bij de andere

Afbeelding 8

Afbeelding 9

twee gewoon wit is (afbeelding 9) en 2018-2 (afbeelding 10).
Indien de zegels van de boekjes van de versies 3 en 4 met
elkaar worden vergeleken moet worden vastgesteld dat
er druktechnisch geen verschillen zijn. Dat is ook te verwachten nu al deze boekjes, dus ook de twee genoemde
versies, zijn gedrukt bij Lowe Martin Group in Canada, die
daarvoor dezelfde drukpers heeft gebruikt. Het is hoogstens mogelijk dat er enig kleurverschil waarneembaar is,
maar dat is bij oplagen van verschillende drukken niet ongebruikelijk.
Tenslotte is nog wel interessant de vraag hoe het mogelijk
is dat bij twee verschillende drukken van dit hangboekje
een foutieve slittanding is aangebracht. Daarvoor is van
belang te weten dat nadat de drukvellen gedrukt zijn, er
nog diverse handelingen moeten plaatsvinden voordat er
sprake is van een (hang)boekje. Het aanbrengen van de
slittanding is daarbij de eerste handeling die moet plaatsvinden. Zoals we nu weten zijn bij laatste oplage van de
oude boekjes foutieve slitplaten gebruikt voor het aanbrengen van de (slit)tanding. Die fout is kennelijk niet ontdekt
en toen er vervolgens een nieuwe druk verscheen van deze
boekjes zijn aanvankelijk opnieuw de eerder gebruikte
foutieve slitplaten gebruikt voor het aanbrengen van de
slittanding. In een later stadium, maar waarschijnlijk op
een moment dat de boekjes met de foutieve slittanding in
de nieuwe druk al waren uitgeleverd, is de fout ontdekt en
zijn de goede slitplaten gebruikt, waardoor er thans weer
overal boekjes met de correcte tanding te koop zijn. Mijn
inschatting is dat in beide gevallen vrij kleine oplagen van
hangboekjes met de foutieve tanding zijn uitgeleverd en
dat dus ook de hangboekjes van de tweede druk met de
foutieve tanding schaars zullen blijken, zij het wel minder
schaars dan die van de eerdere druk. Ook hier speelt een
rol dat deze foutieve tanding bij de vierde versie pas is ontdekt op een moment dat de betreffende boekjes al vrijwel
overal uitverkocht waren.
n De overige hangboekjes
Ook de hangboekjes met de geboortezegels, de rouwzegels en de priorityzegels voor verzending naar het buitenland (tariefwaarde internationaal) hebben een opfrisbeurt
gehad. Ik kom daar in de volgende editie van dit Bulletin
nader op terug.

Afbeelding 10
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Johan Schaminée
24.03.2019
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Postsets c.a.

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

n Nieuwe recente uitgiften

Postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht

Nederlandse zoogdieren

Een nieuwe zeer geslaagde uitgifte van filatelistenvereniging Gabriël bestaat uit een postzegelvel met drie zegels
gewijd aan het thema 400 jaar Synode van Dordrecht (afbeelding 2). Deze synode, die plaatsvond van november 1618
tot mei 1619, was bijeengeroepen door de Staten-Generaal
in Dordrecht als de oudste stad van Holland en was bedoeld om de controverse tussen de remonstranten (Arminianen) en de contraremonstranten (Gomaristen) op te
lossen. Dat laatste gebeurde ook, echter op een bepaald
niet christelijke wijze: Johan van Oldenbarnevelt, de op dat
moment machtigste politicus van de Republiek en remonstrant, werd twee maanden voor de synode gearresteerd en
enkele dagen voor het einde ervan onthoofd.
De rechtsgeleerde Hugo de Groot, eveneens remonstrant,
werd op dezelfde dag als Van Oldenbarnevelt gearresteerd
en kreeg een levenslange gevangenisstraf, maar wist uiteindelijk te ontsnappen uit slot Loevestein (in een boekenkist zoals de meesten van u wel zullen weten).
De remonstrantse standpunten werden verworpen en enkele honderden remonstrantse predikanten werden uit de
Republiek verbannen.
Centraal op het zegelvel is afgebeeld het schilderij van deze
synode van de hand van Pouwels Weyts de Jonge uit 1621.
In het midden van het schilderij zijn de Arminianen (re-

Op 12 februari 2019 verscheen een postset met als thema
Nederlandse zoogdieren. Op de drie zegels zijn afgebeeld
een hert, een haas en een vos, alle origineel in aquarelverf
vervaardigd door Michelle Dujardin (afbeelding 1). Zij is ook
de ontwerpster, samen met Yvonne Warmerdam, die voor
de compositie van de zegels zorgde, van twee postzegeluitgiften uit het reguliere postzegeluitgifteprogramma
van PostNL voor 2019.
De eerste daarvan verscheen op 23 april 2019 (Vogels in Nederland, vel met 2 x 3 zegels internationaal tarief met afbeeldingen van de postvogel en het puttertje). De tweede
verschijnt op 20 mei 2019 met 6 verschillende afbeeldingen van tuinvogels.
De postset bevat naast het zegelvel ook drie kaarten met
dezelfde afbeeldingen als op de zegels en vormen daarmee
een zeer fraaie set. De dieren zijn op een zeer natuurlijke
wijze weergegeven in een soort impressionistische schilderstijl die de indruk wekt alsof je de dieren in levenden
lijve tegenkomt. In Collect Magazine nummer 99 (pagina’s
10 en 11) is een zeer lezenswaardig interview met Michelle
Dujardin opgenomen, waaruit blijkt dat zij in dit jaar nog
meer postzegelontwerpen voor haar rekening heeft genomen dan alleen de hiervoor
beschreven uitgiften! Het
zou bovendien ook zomaar kunnen zijn dat deze
postset de eerste is van een
reeks die in de loop van dit
jaar gaat verschijnen, maar
dat zullen we nog even
moeten afwachten.
De postset bevat, zoals tot
deze uitgifte gebruikelijk
drie kaarten met afbeeldingen van de voorwerpen die
ook op de zegels worden
getoond.
De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem. Het bestelnummer is
790017 en de verkoopprijs
bedraagt 1 4,95.
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Afbeelding 1
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monstranten) afgebeeld,
die in de grote zaal als beklaagden omringd (omsingeld) zijn door een overtal
aan contraremonstranten.
Het schilderij heeft daarmee m.i. indertijd ook een
duidelijke propagandistische functie vervuld en
was een eerbetoon aan de
overwinnaars, de contraremonstranten. Het schilderij, indertijd geschilderd in
opdracht van het Dordtse
stadsbestuur, bevindt zich
in het Hof van Dordrecht
en is in het afgelopen jaar
ingrijpend gerestaureerd
en weer in zijn oude luister
hersteld.
Op de linkerzegel in het
velletje is de eerste vertaling in het Nederlands van de Statenbijbel afgebeeld. Het uitgeven van een Bijbel in de Nederlandse taal was ook een van de besluiten genomen op
deze synode. Deze Statenbijbel heeft vervolgens een zeer
grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal.
Op de middelste zegel van het velletje is een historische
afbeelding te zien van de betreffende synode uit 1618. Op

Plaatfout postzegelboekje eF
Ons lid de heer Kuipers vond een interessante plaatfout,
die naar mijn weten eerder nog niet opgemerkt werd. Of
wellicht alleen als kenmerk werd gezien. Op de tekststrook rechtsboven het kader staan twee redelijk goed
zichtbare rode streepjes.
Links ziet u een detailscan
van het boekje.
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Afbeelding 2
de rechterzegel tenslotte zien we een foto die een bijeenkomst van de Nationale Synode in beeld brengt.
Het velletje is waarschijnlijk gedrukt bij JESP te Haarlem,
maar informatie van PostNL daarover ontbreekt vooralsnog. Het artikelnummer van deze postset bij de Collect
Club luidt: 790024 en de verkoopprijs bedraagt 1 3,90.
Johan Schaminée,
06.04.2019

Dat ze niet eerder gesignaleerd werden, kan nog enkele
oorzaken hebben. Ze kunnen natuurlijk maar op de helft
van de drukbaan voorkomen (drukrichting A). De rand
boven het kader moet vrij breed zijn (ze zouden dus in theorie ook op een brede onderrand kunnen staan, maar ik
beschik helaas niet over een complete beschrijving van één
cilinderomwenteling).
Tenslotte is het ook nog mogelijk dat ze maar op een gedeelte van de oplage voorkomen. Meldingen zijn uiteraard
van harte welkom.
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Postaumaatveiling 182 [15 juni 2019]
n Bieden op alle kavels kan ook schriftelijk geschieden.
n Biedingen voor 5 juni sturen aan: J. Hoogendoorn,
Mathijsenstraat 58, 2035 CN Haarlem of via e-mail naar:
johanneshlm@hotmail.com.
n De veilingkosten voor de koper bedragen 10 procent
van de kosten van de gekochte kavels.
n Kavels voor de volgende veiling kunnen tijdens de
maartbijeenkomst ingeleverd worden.

13.
		
14.
		
		

ATM-stroken Nederland, Frama-strip van 5
blanco
10,-Postaumaat jubileum 10-03-18 Rotterdam,
strip ‘Tulpen’ van 6 in plaats van 5! 6de
strook zonder opdruk!! RRR
60,--

1$

		 ROLZEGELS Nederland
Kavel
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		

Omschrijving
619 Rb, 5 strip, rugnr 885, cat.w. 1 18,-1113 Ra, 6 beginstrip, rugnummer 000-995,
cat.w. 1 10,-1113 Ra. 6 beginstrip, rugnr 000-995,
cat.w. 1 10,-1113 Ra. 6 strip, rugnr 500-505, cat.w. 1 5,-1239 Rg, 6 strip, rugnr 2925-2930, cat.w. 12,-1307 R en 1308 R, 10 str, cat.w. 100,--, rugnrs
965/970 + 880/885
1362 R, 6 strip, rugnr 04195-04200,
cat.w. 14,-1491 Ra, 6 strip, rugnr 0425A - 0430A,
cat.w. 1 20,-794 e, 18 strippen en 24 losse, alle met rugnr
L en R

Inzet
3,-3,-3,-1,-2,50
25,-3,-4,-10,--

		 LOKET- en AUTOMAATSTROKEN Nederland
Kavel
10.
		
11.
		
12.
		
		

Omschrijving
Gecodeerde prioritybrief naar buitenland
met nulzegel 1ste dag en loketstrook 20 cnt
ATM-strook Nederland Klüssendorf, waarde
f 1,90 met sterk verschoven rugnummer
ATM-strook Nederland, waarde f 4,50,
waardeopdruk op achterkant in spiegelbeeld (‘Abklatsch’)

Inzet
1,50
2,--

5,--

1@
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15. ATM-strook Nederland uit weegschaal-unit
		 IAR automaat met opdruk ‘ongeldig’!
20,-		 LOKET- en AUTOMAATSTROKEN Buitenland
		 België
Kavel
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
		
23.
24.
		
25.

Omschrijving
Mi. 2.1.X-S1, cat.w. 1 15,-- Belgica
Mi.2.1.X-S1, cat.w. 1 18,-- eerstedagstempel
Mi.4.2-S1, cat.w. 1 18,-- Relifil
Mi.4.2-S1, cat.w. 1 20,-- eerstedagstempel
Mi.5.1.2-S1, cat.w. 1 20,-- Congo-Zaïre
Mi. 5.1.2-S1, cat.w. 1 25,-- 2de-dagstempel
Mi. 6.1.B-S1, cat.w. 1 25,-- eerstedagstempel
Bruphila ’87
Mi. 6.1.B-S1, cat.w. 1 25,-- eerstedagstempel
Mi. 7.1.B-S1, cat.w. 1 20,-- Flanders Technology Int
Mi. 7.1.B-S1, cat.w. 1 25,-- eerstedagstempel

Inzet
1,50
2,-2,-2,-2,-2,50
2,50
2,50
2,-2,50

		 Frankrijk
Kavel
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Omschrijving
Mi.3.2.3.ZB-ZS4, cat.w. 1 100,-Mi.3.3.1.ZB-ZS4, cat.w. 1 80,-Mi.3.3.2.ZB-ZS4, cat.w. 1 75,-Mi.3.3.5.ZB-ZS4, cat.w. 1 130,-Mi.3.3.6.ZB-ZS4, cat.w. 1 100,-Mi.6.2.XD-ZS2, cat.w. 1 75,-Mi.6.2.XD-ZS3, cat.w. 1 45,-Mi.6.3.ZB-ZS1, cat.w. 1 55,-Mi.6.3.XB-ZS1, FDC, cat.w. 1 110,--, schaars!
Mi.6.3.ZD-ZS3, cat.w. 1 135,-Mi.6.4.XD-ZS2, cat.w. 1 110,00

Inzet
12,-10,-7,50
20,-12,-7,50
5,-5,-20,-20,-15,--

Mi.6.4.ZD-ZS3, cat.w. 1 170,00
Mi.6.5.XD-ZS3, cat.w. 1 210,00
Mi.6.5.ZD-ZS2, cat.w. 1 65,00
Mi.6.6.XD-ZS1, cat.w. 1 260,00, schaars!
Mi.6.7.ZD-ZS2, cat.w. 1 45,00
Mi.6.7.ZD-ZS3, cat.w. 1 65,00
Mi.6.7.ZD-PS5, cat.w. 1 55,00
Mi.6.8.XD-ZS2, cat.w. 1 65,00
Mi.6.8.ZD-PS5, cat.w. 1 75,00
Mi.6.9.ZB-ZS1, cat.w. 1 55,00
Mi.6.9.ZD-ZS2, cat.w. 1 55,00
Mi.6.10.XD-ZS2, cat.w. 1 70,00
Mi.6.10.ZD-ZS1, cat.w. 1 70,00
Mi.6.10.ZD-ZS3, cat.w. 1 70,00
Mi.6.11.XB-ZS3, cat.w. 1 75,00
Mi.6.11.XD-ZS2, cat.w. 1 70,00
Mi.6.11.ZD-ZS2, cat.w. 1 50,00
Mi.6.13.ZD-PS5, cat.w. 1 260,00, schaars!
Mi.6.14.ZD-ZS6, cat.w. 1 150,00
Mi.6.15.XB-ZS1, cat.w. 1 55,00
Mi.6.15.ZD-ZS3, cat.w. 1 75,00
Mi.6.16.XD-ZS2, cat.w. 1 65,00
Mi.6.19.XD-ZS1, cat.w. 1 260,00 schaars!
België aCon visstrook zonder waarde op
envelop, gebruikt, gecodeerd

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
		
		
		

Finland

Kavel
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Omschrijving
Mi.1.1-S1, cat.w. 1 7,-Mi. 1.1-S1 1ste dag, cat.w. 1 10,--, kant. Turku
Mi. 1.1-S1 1ste dag, kant. Helsinki, cat.w. 10,-Mi.2.1-S1, cat.w. 1 12,-Mi. 3.2.C-S1, cat.w. 1 9,-Mi. 4.1-S1, cat.w. 1 12,--

25,-30,-6,50
45,-5,-6,50
5,-6,50
7,50
5,-5,-7,-7,-7,-7,50
7,-5,-45,-25,-5,-7,50
6,50
45,-2,50

Inzet
1,-1,-1,-1,-1,-1,--

4)
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67. Mi.21.1-S1, cat.w. 1 9,-68. Mi.22.2-S1, cat.w. 1 9,--

1,-1,--

		 Finland-Åland
Kavel
69.
70.
71.
72.

Omschrijving
Mi 1-S1, cat.w. 1 6,-Mi.1-S1 1ste dag afst. cat.w. 1 10,-Mi.1-S2, cat.w. 1 15,-Mi.2-S1. cat.w. 1 11,--

Inzet
0,50
1,-1,50
1,--

		 POSTZEGEL- en AUTOMAATBOEKJES Nederland
Kavel
73.
		
74.
75.
76.
		
77.
		
78.
79.
80.
		
81.
		
82.
		
83.
		
84.
		
85.
		
86.
		
87.
		
88.
89.
		
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Omschrijving
Postzegelboekje 1 MZ registerstreep geel
oranje cat.w. 1 70
Postzegelboekje 1 H 7 harmonicavouw
Postzegelboekje 1 h 10 streep d, cat.w. 1 95,-Postzegelboekje 2 mx inh. niet ingepl.
geweest, cat.w. 1 55,-Postzegelboekje 2 h1 streep a1, gedeeltelijk
gesneden cat.w. 55,-Postzegelboekje 2 h3 blauwe veeg
Postzegelboekje 2 h10 streep d 2, cat.w. 1 50,-Postzegelboekje 3 a, paar met gekapt telblok, cat.w. 1 42,-Postzegelboekje 3 a, inhoud niet ingeplakt
geweest cat.w. 39,50
Postzegelboekje 3 yw reg. streep blauw
smal, cat.w. 1 75,-Postzegelboekje 3 yw telblok reg. streep
bruin cat.w. 1 50,-Postzegelboekje 3 yw telblok gekapt met
streep blauw, cat.w. 1 55,-Postzegelboekje 3 yd, niet ingeplakt geweest,
cat.w. 1 34,Postzegelb. 4ZC kaftpaar reg.str. 1 boekje
met paars en 1 boekje met bruin cat.w. 1 35,-Pzb Ned. 5M, met snijlijn onder en eerste
dag 5.5.’66, cat.w. 1 200,--, met certificaat!
Pzb 5 n variant snijlijn midden, cat.w. 1 65,-Pzb 5 n, inhoud niet ingepl. geweest,
cat.w. 1 38,-Pzb 7 bf, ged. geperf. cat.w. 1 13,00
Pzb 8b
Pzb 9 a, tekstletters zeer licht
Pzb 9 HF
Pzb 9 G
Pzb 9 G telblok
Pzb 10 A
Pzb 10 AF
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
		
104.
105.
		

Pzb 10 af telblok, snijlijn 91/2 mm, cat.w. 40,-- 8,-Pzb 10 af, volledige snijlijn 12 mm, cat.w. 45,-- 9,-Pzb 11 af
1,-Pzb 11 af, tekst verzwakt vert.
5,-Pzb 12 A
1,-Pzb 37, met plaatfout Mast cat. zegel 8 en 9
druktoevalligheid + rode rakelstreep
5,-Pzb 38
5,-Pzb 43 b met D-versnijding verschoven
cat.w. 175,-25,--

8&

Inzet
14,-2,50
26,-11,-11,-10,-10,-8,-7,-12,-8,-11,-8,-7,-60,-13,-6,50
2,50
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,--
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Nu nog verkrijgbaar bij Postaumaat!

Het jubileum ‘45 Jaar Postaumaat’ werd in 2018 spectaculair gevierd met de uitgifte van een viertal 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 postzegelplakmachine
(POKO), automaatzegels en postzegelboekjesautomaten.
De prijs van de velletjes bedraagt 1 6.50 per stuk. Dat is
wel meer dan nominaal, maar 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, dan is
aangetekende verzending (1 8.45) te overwegen. Ze zijn te
bestellen door het bedrag over te maken op de rekening
van Postzegelvereniging Postaumaat Nieuwtjesdienst 1,
IBAN: NL88 ABNA 0568 1145 90. Vergeet niet uw adres te
vermelden! De velletjes zijn uiteraard ook te koop tijdens
de a.s. bijeenkomst.
Ook nog beperkt verkrijgbaar zijn de Post & Go-automaat-
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zegels van maart (zie hieronder). Erg interessant, nu PostNL intussen besloten heeft dat ze met de proef stopt.
De prijs per paar (met kwitantie) bedraagt 1 5.00. Per 5strip 1 25.00.
Let op: op = op..
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Breng ook eens een bezoek aan onze website

De (steeds wisselende) home page van Postaumaats nieuw website.

De Postaumaat-website staat vol met interessante informatie.

Vlak voor het begin van ons jubileumjaar - Postaumaat bestaat in 2019 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 voorbeelden hierboven wel blijkt.
Het bestuur van de Vereniging Postaumaat nodigt iedereen uit eens een bezoek te brengen aan onze vernieuwde
site; het internetadres (URL) is www.postaumaat.nl.
Op de hoofdpagina van de nieuwe site kunt u in een menu-

balk een keuze maken uit een aantal opties zoals, ’Home’
(hoofdpagina), ‘Verzamelgebieden’, ‘Lidmaatschap’, ‘Veiling’, ‘Forum’, ‘Nieuws’ en ‘Contact’. Hier en daar moeten sommige onderdelen worden 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!

Zo regelt u uw filatelistische nalatenschap
Postaumaatleden kunnen nabestaanden en medeleden
helpen door duidelijk aan te geven dat ze hun collectie
na overlijden geveild willen zien via de Vereniging Post
aumaat. Die zorgt dan voor het verkavelen en veilen, of
roept de bemiddeling inroept van een gerenommeerd veilinghuis. De
collectie wordt dan zo deskundig mogelijk geveild.
Nabestaanden hebben er
dan geen zorgen aan: ze
hoeven zich niet af te vragen wat ze met de collectie
moeten doen en krijgen de
opbrengst vanzelf overgemaakt. Hun specialistische materiaal dat met
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zoveel zorg werd verzameld krijgt zo een prima ‘tweede
leven’: het belandt bij verzamelaars die het materiaal op
waarde weten te schatten. U kunt een verklaring opstellen waarin u vastlegt hoe u uw postzegelverzameling
(inclusief ‘gewone’ postzegels) na uw overlijden
behandeld wilt zien. Die
verklaring verschaft nabe
staanden en de vereniging
duidelijkheid over uw wensen. Zo’n verklaring kunt
u bij uw testament voegen
en een tweede exemplaar
bij uw verzameling(en)
bewaren. Vindt u het een
sympathiek idee? Vooral
doen dan!
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