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Welkom in Rotterdam-Zuid (nabij winkelcentrum
Zuidplein op zaterdag 2� september 20�9

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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AGENDA voor de
Ledenbijeenkomst op

zaterdag 2� september
20�9 in Rotterdam

1. Opening
2. Mededelingen

3. Verslag van de juni-bijeenkomst
4. (Her)verkiezing penningmeester

De heer P. Portheine is statutair
aftredend. Hij stelt zich herverkiesbaar

5. Nieuwtjes
 6. Rondvraag

7. Sluiting, waarna veiling

Laatste bijeenkomst
in 20�9:

Zaterdag 14 december in Rotterdam

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. 

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.

We rekenen erop dat het team binnenkort weer 
compleet is. Steek alstublieft uw vinger op of 

informeer eens verder bij één van de bestuursleden. 

Bestuur vereniging Postaumaat

Oproep voor een
 nieuwe veilingmeester
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Verslag bijeenkomst op zaterdag
15 juni in Rotterdam

Notulen

1. Contributie 2020
 Het bestuur heeft besloten om na acht jaar de contributie 
met ingang van 1 januari 2020 te verhogen van 125,00 naar 
130,00 (buitenland 140,00).

Onze ledenadministrateur is altijd verheugd over de vroege 
betalers, sommigen al in november. Let u er op dat u deze 
keer 1 30,00 overmaakt op rekening
NL82ABNA0568114213
ten name van Pzv. Postaumaat Contributie.

Gaarne moedigen wij u aan om de contributie uiterlijk 31 
december 2019 over te maken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

2. Abonnement Filatelie
De vereniging beëindigt de bemiddeling bij het lagere ta-
rief op het abonnement van maandblad Filatelie. Leden 
die toch abonnee op Filatelie willen blijven kunnen zich 
aanmelden bij Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA 
Uitgeest of per e-mail: klantenservice@aboland.nk.
Een abonnement op het Maandblad Filatelie kost in 2020 
133,10 (Nederland).

H.A. Wolf 
Secretaris

Mededelingen van de
ledenadministratie
Mutaties
In het afgelopen kwartaal hebben de volgende mutaties in 
het bestand van Vereniging Postaumaat plaatsgevonden.

Overleden:
De heer Joh. Reints (maart 2018)

Opzegging:
De heer R. Schotman (met ingang van 1-6-2019)

Herintreding:
De heer G.J. Philipsen  (31-5-2019 tot 31-12-2019)

Willem J. Stoker
Ledenadministratie

n  Opening

Bij ontstentenis van de voorzitter opent de heer De Rooij 
de vergadering om 12.10 uur in aanwezigheid van 28 le-
den. De heren Bos en Delfos hebben bericht van verhinde-
ring gestuurd.

n  Verslag bijeenkomst 16 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
 
n  Mededelingen
- De secretaris deelt mee dat het bestuur heeft besloten 

om na acht jaar de contributie met ingang van 1 januari 
2020 te verhogen van 1 25,00 naar 1 30,00 (buitenland 
140,00).

 Tevens beëindigt de vereniging de bemiddeling bij het 
lagere tarief op het abonnement van maandblad Fila-
telie. Leden die toch abonnee op Filatelie willen blijven 
kunnen zich aanmelden bij Abonnementenland, Post-
bus 20, 1910 AA Uitgeest of per e-mail (klantenservice@
aboland.nl). Een abonnement kost in 2020 1 33,10 (Ne-
derland).

Contributie 2020: dank
voor uw medewerking!

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

n  Rondvraag en sluiting
Geen.

Na sluiting van de vergadering wordt de veiling gehou-
den.

H.A. Wolf
Secretaris

De Vereninging Postau-
maat beëindigt de bemid-
deling bij het lagere tarief 
op het abonnement van 
het maandblad Filatelie. 
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Op 10 juli werd mijn aandacht in het nieuws op inter-
net getrokken door een enorme krantenkop in cho-
coladeletters in de krant van Wakker Nederland lui-
dende: “Enorme postdump: duizenden stukken in 
bos Laren begraven” (afbeelding 1*).
Een oplettende wandelaar in de Larense bossen zag 
dat er forse kuilen waren gegraven en dat daaruit 
poststukken staken. Bij nader onderzoek door de in-
geschakelde politie bleek dat het om duizenden nog 
‘verse’ poststukken ging. Niet alleen reclamefolders, 
maar ook stapels blauwe enveloppen van de belasting-
dienst en medische post! Aldaar bezorgd door een of 
meerdere postbestellers van Sandd, welk bedrijf heeft 
aangekondigd een en ander grondig uit te gaan zoe-
ken!
Aha dacht ik, daar kunnen mijn Maandblad nummer 
1 en nummer 5 van dit jaar ook wel ergens terechtge-
komen zijn, want die heb ik nog steeds niet ontvan-
gen, ondanks meerdere rapellen bij het Maandblad. 
Op de beurs in Hilversum, begin van dit jaar, stelde 
ik vast dat de heer Paul Walraven (die overigens part 
noch deel heeft aan deze coöperatieve wanprestatie 
van het Maandblad en Sandd) al een heel omvangrijke 
administratie had van klachten van abonnees die hun 
Maandblad van januari niet hadden ontvangen. Ik 
vrees dat zij, evenals ikzelf, dat exemplaar nog steeds 

niet hebben ontvangen. Ik dacht: dat moet wel Karma 
zijn**: de bladen worden gedumpt op een vergelijkba-
re wijze als een aantal succesvolle en zeer gedreven re-
dacteuren die decennialang de lezers van het Maand-
blad op de hoogte hielden van onder meer nieuws op 
het gebied van de moderne Nederlandse filatelie en 
postzegelboekjes!

De hoofdredacteur en de “bestuurderen” van het 
Maandblad zullen geen krimp geven, want zij heb-
ben immers een prachtige deal met Sandd gesloten, 
die misschien wel een voordeel van een paar tienden 
van centen per verzonden Maandblad oplevert. Terwijl 
dat Maandblad bovendien is voorzien van een uniek 
postwaardestuk in de vorm van een adreskaart. Dat 
er geen sprake is van een postwaardestuk en dat een 
groot aantal abonnees slechts af en toe een Maand-
blad (en dus zo’n bijzonder speciale adreskaart) 
ontvangt, terwijl klachten daarover volstrekt worden 
genegeerd, dat is slechts bijzaak, evenals het feit dat 
het Maandblad, al enige tijd helemaal geen informatie 
over moderne Nederlandse filatelie meer bevat. Daar 
komt nog bij dat de hoofdredacteur en de voorzitter 
van de KNBF er in de redactionele kolommen van het 
Maandblad een sport van lijken te maken wie PostNL 
de meeste (overwegend geheel misplaatste) sneren 
kan uitdelen, terwijl de aanhoudende stroom van el-
lende die door Sandd wordt veroorzaakt door ontelba-
re verdwenen Kerstkaarten, geboortekaartjes en zake-
lijke poststukken gemakshalve wordt doodgezwegen. 
Fijne jongens, die van het Maandblad, daar heeft de 
Nederlandse filatelie wat aan!

Johan Schaminée
Voorzitter vereniging Postaumaat

*:   De foto’s zijn waarschijnlijk door De Telegraaf over-
genomen uit een Facebook-bericht van de politie 
Gooise Meren. De (auteurs)rechthebbende kon ik niet 
achterhalen.
**: Wikipedia leert me overigens dat het in dit verband 
veelal gebruikte woord karma in feite ‘vipaka’ moet 
zijn, omdat het ziet op de gevolgen van een daad, wel-
ke daad zelf karma is.

Sand(d)y mail: enorme berg post in 
het bos bij Laren begraven

Afbeelding 1
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Postzegelboekjes Nederland Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Maakt iemand zich tegenwoordig nog druk om een te 
vroegtijdige datumstempel? Nee, denk ik. Die tijd is voor-
bij. Dat was wel eens anders. Het was een sensatie wan-
neer iemand een zegel of boekje bemachtigde met een 
stempel van vóór de dag van uitgifte. Het overkwam ons 
lid, de heer Raaphorst, in 1980.  Bij het postkantoor (die 
bestonden toen nog) van Wervershoof kreeg hij boekje 24 
en 25 met 11.01.80 als datumstempel. Terwijl het boekje 
pas op 14.01.80 mocht worden verstrekt. Hij heeft toen 
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Nog één prestigeboekje
Schiermonnikoog maakte op 20 mei van dit jaar de serie 
prestigeboekjes van de vijf Waddeneilanden compleet. In 
het vorige bulletin waren ze alle afgebeeld.
Rest nu nog één boekje. Het verschijnt op 1 november ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 2019. Het is ook 
de eerste dag van de postzegelshow Postex 2019. Eind juli, 
bij het verstrijken van de deadline voor dit nummer, waren 
er nog geen afbeeldingen van het boekje beschikbaar.

dat het voorafgaand aan de juniveiling bij opbod verkocht 
werd. Brief + boekjes vormen een soort tijdsdocument. 
Dat zagen meer leden, zodat het tot een opbrengst van 1 

60 kwam.
De foto van John Hali, hij overleed begin 1987, past hier 
wel bij. Vele van onze leden hebben intussen een respecta-
bele leeftijd bereikt, en hebben hem nog gekend. Hij was 
mede-oprichter van onze vereniging en animator bij tal 
van activiteiten.

meteen boekjesman John 
Hali hierover ingelicht, 
waarna deze zich terstond 
naar Wervershoof spoedde 
en de te vroege afstempe-
ling kon bevestigen.
De heer Raaphorst is nu 
ernstig ziek en maakt het 
niet lang meer. Hij vond 
dat de gestempelde boekjes 
plus de brief van John Hali 
niet bij het grof vuil terecht 
mochten komen. Vandaar 

Toen geluk nog heel gewoon was...

Breng ook eens een bezoek aan onze website

Vlak voor het begin van ons jubileumjaar 2019 de nieuwe 
website van onze vereniging in gebruik genomen. Iedereen 
is welkom om een bezoekje te brengen aan de vernieuwde 

site; het internetadres (URL) is www.postaumaat.nl.
Op de hoofdpagina hebt u een aantal opties, zoals ‘Vei-
ling’, ‘Forum’, ‘Nieuws’ en ‘Contact’. 

De (wisselende) home page van Postaumaats nieuwe website. De Postaumaat-website staat vol met interessante informatie.
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Booklets varia
Surinaamse postzegelboekjes: het filatelistische
walhalla voor de plaatfoutenverzamelaars

Ons lid Gijsbrecht K. van Dommelen noemt het be-
scheiden een ‘boekje’, een ‘boekwerkje’ en ook soms 
een ‘werkstuk’. Dat er hard aan gewerkt is, moge dui-
delijk zijn. Maar liefst 71 pagina’s wijdt de auteur aan 
de tien hoofdnummers van de Surinaamse boekjes. En 
we hebben hier alleen nog maar deel I. Het ontbrak de 
auteur aan tijd om ook de boekjes 4, 5 en 6 te beschrij-
ven. Bovendien hoopt hij in de toekomst door verder 
onderzoek en bevindingen van mede-verzamelaars 
periodiek verbeterde edities te publiceren.

Het boek is alleen digitaal beschikbaar en is eenvoudig 
te vinden op de website van onze vereniging Postau-
maat. Het mag ook verder verspreid worden mits de 
naam van de auteur vermeld wordt.
Gijsbrecht maakt er zich niet met een jantje-van-lei-
den vanaf. Tot en met pagina 27 behandelt hij de 
achtergronden de voorgeschiedenis, en bespreekt hij 
uitgebreid allerlei begrippen. Heel handig ook voor de 
verzamelaar van Nederlandse boekjes, want ook daarbij 
worden deze definities gehanteerd. Om er maar enkele 

te noemen: telblokjes, registerstrepen, rakellijnen, 
drukrichting… En vooral natuurlijk plaatfouten.  Want 
dat is het leuke aan de Surinaamse boekjes: je kunt naar 
hartenlust zoeken want het materiaal is niet zeldzaam 
en erg betaalbaar. Tja, en dan het verschil tussen plaat-
fout, kenmerk of druktoevalligheid. Daar zijn verschil-
lende opvattingen over. Ook die worden besproken. 
‘Een walhalla voor de plaatfoutenverzamelaar’ is de 
ondertitel.  Er zijn  er dus volop te vinden, hoewel een 
scherp gezichtsvermogen daarbij wel handig is. Ook 
foutjes op de kaften worden vermeld, iets waar bij de 
Nederlandse boekjes nauwelijks op gelet wordt.
De plaatfouten worden ook inkleur afgebeeld. Met 
pijltjes worden de exacte plaatsen aangeduid. Er zijn 
overigens nergens in het boekje waarderingen vermeld. 
De schrijver gaat ervan uit dat de meeste boekjes, ge-
sorteerd op plaatfouten e.d., tussen de 12 en 1 3 zullen 
doen. Ongesorteerd en in aantallen zelfs aanzienlijk 
minder.
Een prachtig initiatief van Gijsbrecht.

Walter de Rooij                     

Boekje 10 (1996)

Boekje 1 (1976)

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



Postaumaat - Bulletin nr. 184 - augustus 2019 �

Booklets varia

Bijna alle landen en gebieden 
kennen wel postzegelboekjes. 
Sommige  gaven er in de loop 
der tijd wel honderden uit, voor-
al het Verenigd Koninkrijk en 
tot het Gemenebest behorende 
landen als Australië, Canada, 
Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, 
om er maar enkele te noemen. 
Aanvankelijk alleen echte ge-
bruiksboekjes (te koop aan het 
loket of uit automaten), maar 
tegenwoordig meer en meer ge-
richt op de verzamelaar. Neder-
land is er met de prestigeboek-
jes het meest aansprekende 
voorbeeld van. Al meer dan tien 
jaar kennen we hier geen ‘ge-
bruiksboekjes’ meer. Gelukkig 
zijn er nog steeds landen met 

Sommige landen maken er een potje van - creatief met boekjes

Dhivevi. En de zegels dan? Afgebeeld op de binnenzij-
den van de kaften plus netjes los in een klemstrook-
kaartje. Het is de onafhankelijkheidsserie met de Mi-
chelnummering 5895-5900 met als afbeeldingen een 
zeilboot (10R), traditionele dans (10R), een atol (15R), 
visvangst (15R), de handtekening destijds (25R) en 
een man met een gieter (25R). Wel een boekje, maar 
geen echt postzegelboekje. Kaft en zegels vormen im-
mers niet één geheel.
Wel een echt boekje is het wat later dat jaar - op 2 
december 2015 - verschenen exemplaar met een vel-
letje dat de aandacht vestigt op het door Unesco tot 
biosfeer-reservaat verklaarde atol BAA. Dit gebied ver-
keert daarmee in het illustere gezelschap van onder 
meer de Galapagos Eilanden, het Pantanal drasgebied 
in Zuid-Amerika en het Amboseli Nationaal Park in 
Kenia. Het velletje bevat vier zegels: 5L walvishaai, 10L 
kleine fregatvogel, 25L manta (soort rog) en de 50L 
(producten voorzien van lacquerwerk).
De bedoeling is natuurlijk dat het velletje in de kaft 
vastgeplakt zit. De praktijk is dat velletje en kaftje veel-
al los uitgeleverd worden. Maar dat is dan weer prettig 
voor de niet-boekjesverzamelaar, want het velletje is 
uitsluitend in boekjes te koop.

permanente zegels in boekjes (dus voor gebruikers) 
- voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Duitsland, de USA, Ierland en Canada – maar ze hou-
den tegelijk met diverse uitgiften ook de verzamelaar 
in het oog. Enfin, die grote verscheidenheid aan boek-
jes zal de lezer van dit Bulletin niet ontgaan zijn.
De laatste jaren zien we landen met weinig of geen 
verleden op boekjesgebied met verrassende boekjes 
op de proppen komen. Ik wil er in dit stukje enkele 
onder de aandacht brengen. In verschillende opzich-
ten zijn ze verrassend. Door de hoge nominale waarde 
bijvoorbeeld, waarbij het me niet zou verbazen dat ze 
in het land zelf amper verkocht zijn. 
De productie ervan en de verkoop is soms uitbesteed. 

Malediven

Een eilandengroep (1.190 stuks!) in de Indische Oce-
aan ten zuidwesten van India. Een populaire toeristen-
bestemming, maar wat minder is dat alleen moslims 
er staatsburger kunnen zijn.
Op 26 juli 2015 kwam er een boekje ter gelegenheid van 
50 jaar onafhankelijkheid (afbeelding 1). De kaft van het 
boekje is een drieluik met tekst in het Engels en het 

Afbeelding 1 - Vijftig jaar onafhankelijkheid van de Malediven.
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Centraal Afrikaanse Republiek andere vier van 900F op latere 

momenten.
De relatie tussen deze oud-prof-
voetballer en het in Centraal Afri-
ka gelegen land is mij niet duide-
lijk. Een vraag die je bij dit soort 
landen overigens vaak beter niet 
kunt stellen.
Het boekje heeft forse afmetin-
gen: 14,8 x 21 cm.

Togo

Volgens de catalogus van de 
Franse boekjesclub ACCP zou dit 
land in 1983 een tweetal boek-
jes uitgegeven hebben. Dat was 
ter gelegenheid van het bezoek 
van president Mitterrand. Ik heb 
ze nooit gezien en de catalogus 
waagt zich niet aan een waarde-
ring. De Michelcatalogus ver-

meldt één boekje met een strip 
van zes zegels (1629/1634, 13 jan 
1983). Ook zonder waardering. 
Méér boekjes van latere datum 
vermelden de catalogi niet.

Op 26 oktober 2015 verscheen een 
boekje dat de aandacht vestigt op 
de luchthaven van de hoofdstad 
Lomé: Gnassingbé Eyadema Interna-
tional Airport. In 2015 was de ver-
nieuwing en uitbreiding met een 
nieuwe terminal voltooid. Met 
steun van China.

Het boekje bevat drie velletjes: 
twee met vier zegels (200F en 
500F), waarop het vernieuwde 
vliegveld staat afgebeeld, en een 
met slechts één zegel (van 2500F, 
dat wel), waarop de oude situatie 
te zien is (afbeelding  3).

Pas in 1960 werd de Cen-
traal Afrikaanse Repu-
bliek zelfstandig. Tot voor 
kort was het onbekend als 
boekjesuitgevend land.  
Maar op 24 oktober 2016 
kwam daar verandering 
in. Op die datum verraste 
men met een boekje met 
twee velletjes, ter gelegen-
heid van de negentigste 
verjaardag van Nikita Si-
monyan, een Armeens-
Russische profvoetballer 
(Spartak Moskou), trainer 
en tot 2015 vice-voorzitter 
van de Russische voetbal-
bond (afbeelding 2) De goe-
de man zal intussen al de 
respectabele leeftijd van 
92 jaar bereikt hebben.
Het ene velletje bevat één 
zegel van 3000F met Si-
monyan als voetballer, het 

Afbeelding 2 - 90ste verjaardag Simonyan.

Afbeelding 3 - Gnassingbé Eyadema International Airport.
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In oktober 2016 vond in Lomé een congres plaats, 
waarbij 43 Afrikaanse landen spraken over de mari-
tieme veiligheid  op en rond het Afrikaanse continent. 
Op 15 oktober resulteerde het in een handvest op het 
gebied van veiligheid met ruime aandacht voor men-
senrechten en bestrijding van criminaliteit (drugshan-
del, piraterij).
De postdienst van Togo kwam bij die gelegenheid met 
een tweetal boekjes. Nou ja, boekjes. Het ene (hierbij 
afgebeelde) meet 21 bij 143/4 cm en het andere maar 
liefst 21 bij 29,7 cm (dus gewoon A4)! Ze bevatten wel 
allebei exact dezelfde velletjes als inhoud. In het ‘klei-
ne’ boekje naast elkaar, en in het grote onder elkaar. 
Velletje 1 heeft als inhoud vier zegels van 500F, velletje 
2 één van 2500F.

Djibouti

Djibouti is het vierde en laatste land op dit filatelis-
tische reisje. Het land gaf eerder, net als de Centraal 
Afrikaanse Republiek, nog nooit een postzegelboekje 
uit. Maar dat wordt nu ruimschoots goedgemaakt.
Het begon op 27 juni 2016 met een boekje ter gelegen-
heid het 39ste jaar van de onafhankelijkheid (afbeelding 
5). Tot die tijd was het een Frans gebied. De Republiek 
Djibouti is maar een klein staatje, gelegen in de Hoorn 

Afbeelding 4
Handvest voor vei-
ligheid en mensen-
rechten.

Afbeelding 5 - Negenendertig jaar onafhankelijke Djibouti.
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Booklets varia

Van Afrika, en bestuurd 
door één familie. 
Het boekje bevat twee 
velletjes met elk één ze-
gel van 500fd. Op de eer-
ste zegel staat Hassan 
Gouled Aptidon, vader 
des vaderlands, afge-
beeld. Het was op dat 

Togo, Guinee-Bissau, Sierra Leone, 
S. Tome e Principe, Maldives

Er waren al boekjes met postzegels van 
twee landen erin. Denk ook aan het Ne-
derlandse Rembrandtboekje. Maar de 
vijf hierboven genoemde landen slaan 
alles: één omvangrijk boekwerk met 
van vijf landen steeds twee velletjes 
(afbeelding 7). De geschiedenis van het 
Apollo 11 project, dit jaar 50 jaar gele-
den, wordt in het boek en op de zegels 
uitgebreid geïllustreerd. De volgorde 
van de velletjes is als volgt:
1. De beslissing door president John F 
Kennedy (Djibouti)
2. De drie astronauten (Djibouti) 
3. De Saturnus V raket (Guiné-Bissau)
4. Trainingsprogramma (Guiné-Bissau
5. De lancering van de Apollo 11 in 1969 
(Sierra Leone)
6. Details van de vlucht (Sierra Leone)
7. De maanlander (S. Tomé e Principe)
8. De eerste stappen op de maan (S. 
Tomé e Principe)
9. Terugkeer naar de aarde (Maldives)
10.Missie volbracht (Maldives)

moment zijn honderdste 
geboortedag. Op de an-
dere zegel staat Ahmed 
Dini Ahmed afgebeeld, 
de eerste minister-presi-
dent van de republiek.
Nummer twee volgde 
ruim een jaar later: op We-
relddag van de Postzegel 
9 oktober 2017 (afbeelding 
6). Zo staat het althans 
op en in het boekje. Maar 
merkwaardig is dat het 
een serie van tien post-
zegels betreft die pas op 
9 november verscheen. 
En nog vreemder is dat 
de tien gegomde zegels 
gewoon in het boekje 
geplakt zijn. Netjes ver-

deeld: vijf links en vijf rechts. Tja, van 
een postzegelboekje kun je dan eigenlijk 
niet meer spreken. Maar goed, het ging 
er in dit stukje immers om dat sommige 
landen er een potje van maken.
Voor de volledigheid: op de zegels zijn 
bezienswaardigheden van het land te 
zien. Alle zegels hebben de waarde 
300fd. 

Afbeelding 7 - De eerste mens op de maan.

Afbeelding 6 - Werelddag van de postzegel.
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Bezoekers van de website van Postaumaat hebben er 
vast al kennis van genomen, maar wie nog niet aan 
een bezoekje aan de site is toegekomen kan hier de de 
schade inhalen. Het betreft drie automaatstrokenju-
bilea die de moeite van het vermelden waard zijn.

1. Frankrijk: vijftig jaar
Op 1 maart 1969 (vijftg jaar geleden dus) is wereldwijd 
de eerste automaat in bedrijf genomen in een SUMA-
supermarkt in Montgeron, een voorstad van Parijs, 
gelegen in het Département Essonne. Het ging om 
een zelfbedieningspostkantoor dat ‘Bureau Auxiliaire 
Automatique’ werd genoemd. De letters BAA komen 
voor op de eerste frankeerstroken uit de automaat. 
Brieven met deze stroken moesten ter plaatse in een 
postbus worden gedeponeerd, waarna ze aan het eind 

Drie interessante automaatstrokenjubilea door
Hens Wolf

komen. Prijzen van de eerst bekende stroken lopen in 
de tienduizenden euro’s.
Er is in deze beginfase geëxperimenteerd met pa-
pier en met opdrukken. Zo komt de opdruk BAA_01 
(streepje laag) voor, later BAA-01 (streepje normaal).
In juni 1969 is de automaat grondig gereviseerd. In juli 
1969 werkte hij weer, maar met het automaatnummer 
SA 00001. Onder MONTGERON staat AUT.1 met de 

van de dag werden gestempeld en verzonden.
In die tijd was er onder verzamelaars nauwelijks aan-
dacht voor deze stroken. Veel is er niet in omloop ge-

punt in het midden.
In een latere fase (april-
eind juli 1970) staat de 
punt in AUT .1 meer naar 
rechts tegen de 1 aan (af-
beelding met dank aan 
Hans van Apeldoorn).
Het laatst bekende stem-
pel dateert van 22 juli 
1970. Het vermoeden 

bestaat dat de automaat sindsdien niet meer heeft ge-
werkt tot aan het moment van de verwijdering in no-
vember 1970.

Afbeelding 1 - Balie van het Bureau Auxiliaire Automatique

Afbeelding 2 - Strook met opdruk ‘BAA_001’ (streepje laag).

Afbeelding 3- Na revisie: AUT.1 met de punt in het midden.

Afbeelding 4 - In een latere fase staat de punt in AUT.1 meer naar rechts, tegen de 1 aan
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2. Klüssendorf Nederland: 
    dertig jaar
Op 22 augustus 1989 (dertig jaar ge-
leden dus) zijn de eerste Klüssendorf-
automaten in Nederland in gebruik 
genomen. Op de nostalgische kran-
tenfoto staat men er voor in de rij.
In totaal zijn er vijftien grote automa-
ten van het type KL631 in diverse ste-
den geplaatst, later nog 31 kleine van 
het type KL696. Er zijn veel variaties 
bekend van waardeopdrukken, inkt-
kleuren, rugnummers, plaatfoutjes, 
versnijdingen, etc.
De automaten zijn allemaal verwij-
derd vóór de inwerkingtreding van de 
euro in 2002. 

3. Verenigde Staten: dertig jaar
Precies één dag na de start van de Ne-
derlandse Klüssendorf-automaten - 
ook 30 jaar geleden dus - hebben de 
Verenigde Staten twee AUTOPOST-
automaten in bedrijf genomen in 
Washington DC (23 augustus 1989), 
gevolgd door twee in Kensington 
(Maryland) op 1 september 1989.
Na een proef van acht maanden zijn 
de automaten verwijderd; dat gebeur-
de in de eerste week van mei 1990.

Afbeelding 5 - Nostalgische foto in de Haagsche Courant.

6 - Opdruk zwart 7 - Opdruk rood 8. Opdruk blauw

Afbeelding 9 t/m 13 - Fouten in de waardeopdruk. 

Afbeelding 14 - Autopost Washington

Onder: afbeelding 15 - Brief met AUTOPOST-strook. 
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Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

n  Duitsland
De onaangekondigde proefplaatsing in december 
2018 van een vijftal nieuwe postzegelautomaten in en 
rondom Keulen is half juni dit jaar beëindigd. De stro-
ken zijn in diverse varianten via de automaat te koop 
aangeboden geweest.  In het voorgaande bulletin ver-
meldde ik al dat de automaatcodes die vermeld staan 
op de automaatstroken, veranderd waren. In mei wer-
den die automaatcodes nog eens twee keer veranderd. 
In de dagen van 10 mei tot omstreeks 16 mei werd de 
code voor al de vijf automaten A0 023A 6C6A en daar-
na kregen de apparaten elk weer een eigen code: 
A0 023B B18E voor Bonn Bad Gödesberg; 
A0 023A FD90 voor Köln Bayenthal;
A0 023B 4EF1 voor Köln Lindenthal (afbeelding 3)
A0 023B E450 voor Köln Nippes en
A0 023A 975E voor Brühl. 

De varianten als gevolg van verschillende ingestanste 
snijlijnen zijn al in het vorige bulletin aan de orde ge-
komen (zie Bulletin Postaumaat nummer 183, bladzijde 
9).
Op veilingsite eBay vraagt men voor de stroken inmid-
dels veel geld, met name als het gaat om stroken die in 
december 2018 zijn getrokken.

Voor een verzameling complete series met de twaalf 
bekende automaatcodes op de drie soorten papier 
vraagt men op veilingsite eBay al zo’n 1.500 euro. 

Postaumaatlid Tom Stoffels wist enkele stroken met 
een verschoven opdruk te bemachtigen (zie de afbeel-
dingen 1 en 2). Ook een bijzondere variant. Tom heeft 
ook een scan van de gegevens opgestuurd die tevoor-
schijn komen bij het gebruik van een datamatrix de-
coder (zie afbeelding 3). Een goede aanvulling op de 
gegevens omtrent de codes op de stroken. Via Google 
kan men gemakkelijk de app voor de Post Datamatrix 
scanner gemakkelijk downloaden. Het is dan eenvou-
dig om zelf de stroken te decoderen.
Stroken met een sterk verschoven opdruk of zelfs een 
sterk verschoven dubbele opdruk zijn er eveneens, als 
gevolg van een haperende automaat.  Dit zijn de juwe-
len in de verzameling. Zie afbeeldingen  4 en 5.
De proefplaatsing van de nieuwe automaten en de 
uitgifte van een bijhorende automaatstrook heeft veel 
beroering teweeggebracht onder de verzamelaars van 
automaatstroken. U kunt het een en ander hierover na-
lezen op de Duitse site www.philaseiten.de . Via de index 
op deze site gaat u naar Automatenmarken om daarna 
de inbreng van diverse automaatstrokenverzamelaars 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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te kunnen lezen. Om 
toegang te krijgen op 
deze site moet u zich 
er wel voor registre-
ren.

n  Faeröer
Wie dacht dat op de 
Faeröer uitsluitend 
vis gegeten wordt, 
heeft het mis. Op 
het menu daar staat 
ook varkensvlees, 
wat opgemaakt kan 
worden uit de laat-
ste uitgifte van au-
tomaatstroken door 
Posta Fö. Het Jaar van 
het varken was voor 
dit postbedrijf de 
gelegenheid om var-
kenshouderijen van 
de afgelopen eeuwen 
op de eilandengroep 
in de belangstelling 
te plaatsen. Dit werd 
gedaan door middel 
van de uitgifte van 

theatervoorstellingen ge-
geven. Verder ziet u op 
de strook uitgestrekte 
bossen en een persoon 
die aan het abseilen is 
(afbeelding 9). Het voor de 
gelegenheid aangeboden 
speciale stempel toont 
twee wandelaars (afbeel-
ding 10).
De strook is in een op-viertal automaatstroken met als thema het houden 

van varkens. De stroken (afbeelding 6) werden tijdens 
de Chinese internationale postzegelbeurs in Wuhan, 
die van 11 tot en met 17 juni liep, te koop aangeboden 
door middel van de eenvoudig meeneembare IAR-au-
tomaat. 
Naast de verkoop via deze IAR-automaat werden er ook 
stroken aangeboden via aCon-apparaten. De aCon-
printopdrukken zien zoals u op afbeelding 7 (strook 
met eerstedagstempel) ziet heel anders dan die uit de 
IAR -automaat. De stroken zijn met glanzende inkt 
bedrukt door Walsall Security Printers in Engeland.

n  Frankrijk
De 67ste algemene vergadering van Philapostel werd  
deze keer op 17 en 18 mei gehouden in Bussang, een 
plaatsje in de Vogezen. Traditiegetrouw gaf la Poste 
in verband hiermee een automaatstrook uit. De af-
beelding op de strook (afbeelding 8) geeft weer hoe 
men in de Vogezen de vrije tijd kan besteden: bergen 
beklimmen, van de natuur genieten of culturele eve-
nementen bezoeken. Het gebouw links op de strook 
heet Theatre du peuple. Daar worden voor de liefhebbers 

lage van 17.500 stuks te koop aangeboden via Lisa- en 
Nabanco-automaten. Het onderscheid in de printop-
drukken van de automaten kan men onder andere zien 
aan de hand van de lijndikte van de letters. De opdruk 
van de Lisa 2-automaten is dikker c.q. vetter (afbeelding 
8) terwijl de verzendwijze, op de afgebeelde strook 
‘ecopli’, in wat grotere letters is geprint dan bij de Na-
banco-print (afbeelding  9) het geval is. 
Een congres van de Franse federatie van postzegelver-
enigingen werd op 7 juni 2019 gehouden in het Zuid 
Franse Montpellier. Net als in voorgaande jaren werd 
er ter gelegenheid van dit gebeuren een nieuwe auto-
maatstrook uitgegeven. Op de strook staan enkele be-
zienswaardigheden van daar afgebeeld: het aquaduct 
van Saint Clement en het Chateau d’Eau. Ook deze 
strook van thermisch papier was verkrijgbaar uit zowel 
een Lisa 2-automaat (zie afbeelding 11 op de volgende 
pagina) als uit een Nabanco-automaat. Aan de hand 
van de aangegeven printopdruk voor de verzendwijze 
- op de afgebeelde strook is dat ‘lettre - prioritaire in-
ternationale’ - kunt u bepalen of de strook door een 
Lisa-automaat is beprint of door een Nabanco-auto-

Afbeelding 7

Afbeelding 6

Afbeelding 8

Afbeelding 9

Afbeelding 10



Postaumaat - Bulletin nr. 184 - augustus 2019 ��

maat. De verzendwijze is door de Nabanco-automaat 
met dikkere/vettere letters aangegeven (zie afbeelding 
12, met eerstedagstempel). De automaatstrook is in 
een totale oplage van 30.000 stuks uitgegeven.

n  Ierland
Acht nieuwe stroken werden op 31 januari van dit jaar 
door AN post uitgegeven. De stroken zijn onderdeel 
van de reeks A history of Ireland in 100 objects.  De stroken 
zijn verkrijgbaar als rolzegel en als automaatstrook 
(afbeelding 13), net zoals bij voorgaande uitgiften al het 
geval was.

n  Israël
Dat de Israëlische luchtmacht met zijn tijd meegaat 
wordt duidelijk gemaakt door het Israëlische postbe-
drijf.  Op 1 mei 2019 werden er in de reeks gevechts-
vliegtuigen twee nieuwe automaatstroken uitgegeven. 
Op de ene strook ziet u de Dassault Mirage  lll CJ afge-
beeld staan (afbeelding 14), op de andere de A–4H Sky-
hawk (afbeelding 15). De machinecodes op de stroken 

verwijzen naar het kantoor waar de gebruikte postze-
gelautomaat staat: 00714 is een verwijzing naar een 
postkantoor in Haifa en 00001 verwijst naar het filate-
listisch bureau in Jeruzalem.

n  Oostenrijk
Traditiegetrouw gaf de Oostenrijkse  Post begin dit 
jaar, op 8  januari, twee automaatstroken uit met 
planten er op afgebeeld: de paardenbloem (afbeelding 
16) en het vergeet-mij-nietje (afbeelding 17). Diverse 

Afbeelding 11

Afbeelding 12

Afbeelding 13

Afbeelding 14

Afbeelding 15

Afbeelding 16

Afbeelding 17
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twee stroken waarvan er één voorzien is van een test-
print (afbeelding 19). De op de strook afgebeelde berg 
heet de Dachstein. Op afbeelding 20 ziet u de andere 
berg, de Grossglockner, afgebeeld, met testprint. Ge-
print op de strook is de landsnaam met daarnaast het 
cijfer 0. De bijhorende bon (afbeelding 21) geeft aan dat 
het om een echte testprint gaat. Dit geldt ook voor de 
hier afgebeelde R-strook (afbeelding 22, voor aangete-
kende verzending) en pakketstrook (afbeelding 24). 
Beide stroken zijn teststroken. De R-strook zit in een 
strip van twee stroken waarvan er  één onbeprint is. De 
waarde van de R-strook is 0 euro. Dat het bij de pak-
ketstrook gaat om een teststrook ziet u aan de afme-
tingen van het pakket die op de strook staan aangege-
ven: de afmetingen zijn 0 cm. Van de bonnen die bij de 
R-teststroken  en de pakketteststrook horen (afbeelding 
23 en afbeelding 25) heb ik een gedeelte afgebeeld.

n  Portugal
CTT, het Portugese postbedrijf ) bracht 29 april drie 
stroken uit (afbeelding 26, volgende pagina) die het do-
neren van bloed propageren.  De stroken zijn in off-
set gedrukt en kunnen uit New Vision automaten in 
de volgende waardes worden getrokken: 1 0,53, 10,65 
(Correio Azul), 1 0,70, 1 0,75, 1 0,86, 1 0,91 en 1 2,90 
(Correio Azul). Het is opmerkelijk dat de Portugese Post 

printopdrukken zijn 
inmiddels bekend: 
PHILATELIE.SHOP; SON-

DERPOSTAMT; VöPH; 

MARKEN&MüNZE 19 en 

POSTMUSEUM 2019. De 
stroken zijn in offset 
gedrukt door Johan 
Enschedé uit Haar-
lem.
Testprinten uit een 
Inform-automaat (af-
beelding 18) waren mij 
tot voor kort nog niet 
onder ogen gekomen. 
Ik had in juni het ge-
luk om in Oostenrijk, 
in het plaatsje Mayr-

hoven, testprinten te vinden bij de in het postkantoor 
aanwezige Inform-automaat. Het gaat hier om test-
printen op stroken van de vanaf 2012 lopende emissie 
‘Land der Berge’. Het is leuk om daar vermelding van 
te doen in dit bulletin. Afgebeeld ziet u een strip van 

Afbeelding 18

Afbeelding 19

Afbeelding 20

Afbeelding 22 Afbeelding 21

Afbeelding 23 Afbeelding 25

Afbeelding 24
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soms maatschappelijk relevante onderwerpen op au-
tomaatstroken aan de orde brengt. Nu het doneren 
van bloed, in 2018 een schoon milieu, in 2017 duur-
zaam toerisme en in 2016 internationale solidariteit.

n  Portugal
Het Spaanse postbedrijf ziet, in tegenstelling tot Post-
NL, wel voordeel in het uitgeven van automaatstroken 
die via een IAR Post and Go automaat verkocht worden. 
Correos Espana gaf op 2 januari 2019 twee automaat-
stroken uit. De één met een gebouw van de Spaanse 
telegraafdienst erop afgebeeld (afbeelding 27), de an-
der gewijd aan het verdwijnen van inheemse talen (af-
beelding 28). 
Op 7 mei 2019 verschenen er twee stroken in verband 
met de Juvenia 2019, een postzegelmanifestatie voor 
jongeren in de Spaanse stad Burgos. De fraaie stro-
ken laten een ruiterbeeld van de beroemde Spaanse 

ridder El Cid zien (afbeelding 29) en een fragment van 
het glas-in-loodraam in de kathedraal van Burgos (af-
beelding 30). De twee afbeeldingen zijn met glanzende 
inkt gedrukt op thermisch papier. 
Recent, op 12 juni 2019, bracht Correos wederom twee 
stroken uit. De 51ste Nationale Postzegelbeurs die ge-
houden werd op het Plaza Mayor in Madrid was de 
aanleiding voor uitgifte van de automaatstrook waar 
een beeld van een beer op staat afgebeeld die bessen 
uit een boom eet (afbeelding 31). De beer met boom is 
onderdeel van het stadswapen van Madrid. Het beeld 
is te bewonderen op het Puerta del Sol, een groot plein 
in die stad. 
De afbeelding op de tweede automaatstrook (afbeel-
ding. 32) vormt een eerbetoon aan cartoonisten die 
met veel gevoel voor humor hun tekeningen maken. 
Alle stroken zijn gedrukt door Cartor Security Printers 
en zijn te trekken in de tarieven A, A2, B en C.

Afbeelding 26

Links:
afbeelding

27

Rechts:
afbeelding

28

Links:
afbeelding

29

Rechts:
afbeelding

30

Links:
afbeelding

31

Rechts:
afbeelding

32
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n  De hangblokjes met het portret van
      koning Willem-Alexander 2019
Inmiddels zijn sinds omstreeks juni 2019 via de websi-
te van de Collect Club de hangblokjes met het portret 
van koning Willem-Alexander te bestellen met daarop 
het jaartal 2019. Bij de door mij bezochte verkoop-
punten ben ik deze blokjes nog niet tegengekomen. 
Wel ontving ik recent een poststuk gefrankeerd met 3 
zegels tariefwaarde 1 met het jaartal 2019. Helaas was 
de datum van de afstempeling niet leesbaar. Waar-
schijnlijk zullen de blokjes met de tariefwaarden 2 en 
Internationaal wat minder snel via de verkooppunten 
worden aangetroffen dan die met waarde 1, omdat de 

omloopsnelheid van de eerst-
genoemde waarden  veel min-
der groot is.
De zegels zijn, zoals gebruike-
lijk, gedrukt bij Walsall Secu-
rity Printers in rasterdiepdruk 
(RDD). De artikelnummers 
bij de Collect Club zijn respec-
tievelijk 396701 voor tarief-
waarde 1 (afbeelding 1a en 1b), 
396701 voor tariefwaarde 2 
(afbeelding 2a en 2b) en 396703 
voor tariefwaarde Internatio-
naal (afbeelding 3a en 3b). Het 
tarief voor verzending bin-
nen Nederland is momenteel 
1 0,87 en voor verzending naar 
het buitenland 1 1,45 voor een 
standaardbrief van 20 gram. 
Bij het raadplegen van de web-
site van de CollectClub op 21 juli 
werd overigens bij de zegel 
met tariefwaarde Internatio-
naal vermeld dat deze tijdelijk 
is uitverkocht. Mogelijk dat er 
van deze nieuwe druk slechts 
een kleine eerste oplage is ver-
vaardigd, dan wel dat er nog 
een tweede druk volgt. 
Voorts zijn de zegels met het 
jaartal 2019 ook uitgegeven in 
een set van 3 volledig doorge-
stanste zegels (afbeelding 4). 
Kennelijk is de test die PostNL 

Afbeelding 1a Afbeelding 2a Afbeelding 3a

Afbeelding 1b Afbeelding 2b Afbeelding 3b

in 2018 heeft gedaan positief uitgevallen. Ik denk dat 
ook de fabrikanten van voorgedrukte albumbladen te-
vreden zullen zijn met deze ontwikkeling.

Johan  Schaminée 
21.07.2019

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

Afbeelding 4
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ÅLAND sep 20 37  Oogstfeesten  EUR (14.40) 3x3 inrikes (1.60)
ALDERNEY jul 24 27 P 200ste Verjaardag John Keats ‘Odes to A….’  GBP 17.88 4x48p, 65p, 66p, 80p, 90p,98p
AUSTRALIË jan 17 867 Z Legendarische figuren: jeugdliteratuur Mem Fox  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 17 868 Z idem, Morris Glewitzman:  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 17 869 Z idem, Leigh Hobbs  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 17 870 Z idem, Alsion Lester:  AUD 10.00 10x $1.00
 jan 17 871 Z idem, Shaun Tan:  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 872 Z Wenszegels: ringen  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 873 Z Wenszeglels: liefdesvogel  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 874 Z Wenszegels: boeket  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 875 Z Wenszegels: taart  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 876 Z Wenszegels: teddybeer   AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 877 Z Wenszegels: ballonnen  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 878 Z Wenszegels: sterretje  AUD 10.00 10x $1.00
 feb 5 879 P Wenszegels: huwelijk  (+0.95) AUD 32.95 16x $2.00+stickers
 feb 26 880 Z Gold rush: Welcome Stranger  AUD 20.00 20x $1.00
 mrt 5 881 Z Australische fauna: roze kaketoe  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 5 882 Z idem: rode kangoeroe  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 5 883 Z idem: Tasmaanse duivel  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 5 884 Z idem: blauwtongskink (hagedis)  AUD 10.00 10x $1.00
 mrt 14 885 Z Duurzame vis  AUD 10.00 10x $1.00
 apr 16 886 Z Anzac Dag 2019 (Wereldoorlog I)  AUD 20.00 20x $1.00
 mei 14 887 Z Bijen in Australië: resin  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 14 888 Z Bijen in Australië: wasp mimic  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 14 889 Z Bijen in Australië: nomia  AUD 10.00 10x $1.00
 mei 14 890 Z Bijen in Australië: cuckoo  AUD 10.00 10x $1.00
 juni 4 891 Z Stadions: Melbourne Cricket Ground  AUD 10.00 10x $1.00
 juni 4 892 Z Stadions: Sydney Cricket Ground  AUD 10.00 10x $1.00
 juni 4 893 Z Stadions: AAMI Park, Melbourne  AUD 10.00 10x $1.00
 juni 4 894 Z Stadions: Optus Stadion Perth  AUD 10.00 10x $1.00
 jul 16 895 Z Apollo 11, 50 jaar, maan module  AUD 10.00 10x $1.00
 jul 16 896 Z Apollo 11, 50 jaar, Parkers telescoop  AUD 10.00 10x $1.00
 jul 16 897 Z Apollo 11, 50 jaar, astronaut  AUD 10.00 10x $1.00
 jul 16 898 Z Apollo 11, 50 jaar, Honeysuckle Creek  AUD10.00 10x $1.00
 aug 1 899 Z  Verzamelmaand: in de tuin  AUD 10.00 10x $1.00
 aug 1 900 Z Verzamelmaand: in de tuin  AUD 20.00 20x $1.00
 aug 1 901 P Verzamelmaand: in de tuin  AUD 20.95 ?

BELGIË jan 28 166 Z Koning Filip, non-priorzegels  EUR (9.20) 10x 1 (92c)
BOSN HERCEG. mei 9 28  Europa 2019: vogels (kievit, leeuwerik)  BAM 15.00 6x2.50m
BULGARIJE apr 24 26  Europa: Lannervalk en Hazelhoen  BGN 11.80 4x0.95, 4x2.00
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åland 37

België 166
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CANADA jan 14 717 Z From far and wide, 2019, vijf motieven  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jan 14 718 Z From far and wide, 2019, Smoke Lake  CAD 7.62 6x $ 1.27 (US-tarief )
 jan 14 719 Z From far and wide, 2019, Mingan Archip. NP  CAD 11.40 6x $ 1.90 (oversized)
 jan 14 720 Z From far and wide, 2019, Iceberg Alley  CAD 15.90 6x $ 2.65 (internationaal)
 jan 14 721 Z Koningin Elizabeth II  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jan 18 722 Z Jaar van het varken  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jan 18 723 Z Jaar van het varken  CAD 15.90  6x $ 2.65 (internationaal)
 jan 25 724 Z Black History: Albert Jackson (postbesteller)  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 feb 14 725 Z Bloem: Kaapse jasmijn  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 mrt 27 726 Z Canada in de lucht   CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 apr 17 727 Z Canadese desserts  CAD (9.00) 2x 5xP (90c, binnenland)
 apr 25 728 Z Vancouver Asahi: basketball  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 mei 23 729 Z Bedreigde schildpadden  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jun 17 730 Z Overdekte bruggen  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jun 27 731 Z Apollo 11, 1969-2019  CAD (9.00) 10x P (90c, binnenland)
 jul 24 732 Z Bren  CAD (7.20) 8x P (90c, binnenland)
CHRISTMAS ISL jan 8 SP 12 P Jaar van het Varken (+0.95) AUD 20.95 4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3
CYPRUS mei 2 51  Europa: vogels  EUR 4.20 4x41c, 4x64c
DENEMARKEN mei 16 P17 P Deense vlag 800 jaar (zegels van 02.01.2019)  DKK 199.00 15x10kr
DUITSLAND feb 7 113  Het dappere snijdertje  EUR 4.25 1x70+30, 85+40, 145+55c
 feb 7 114 Z Het dappere snijdertje  EUR 10.00 10x70+30c
 aug 1 115  Vleermuis  EUR 4.55 80+30, 95+40, 155+50
FAERÖER feb 25 64 Z Faeröerse Meren II: Leynar en Eddimeer  DKK 114.00 6x 19 kr
 apr 29 65 Z  Europazegels: zwarte zeekoet  DKK 114.00 6x 19 kr
 sep 23 66 Z Kerstzegels: kazuifels  DKK 90.00 3x11.00,3x19.00kr
FINLAND jan 23 153 Z Valentijnsdag  EUR (9.00) 6x binnenland (1 1.50)
 mrt 13 154 Z Bloemsierkunst  EUR (22.50) 15x binnenland (1 1.50)
 mei 8 155 Z Zeg het met bloemen  EUR (9.00) 6x binnenland (1 1.50)
 mei 8 156 Z Een trefffende brief  EUR (7.50) 5x binnenland (1 1.50)

 jun 5 157 Z Moomins: voor het goede leven  EUR (9.00) 6x binnenland (1 1.50)
 jun 5 158 Z Stadsparken III  EUR (22.50) 5x binnenland (1 1.50)
FRANKRIJK jan 2 5258 c1 Z Marianne internationaal  EUR 7.80 6x international (1 1.30)
 jan 7 3144 Z Op Afrika geïnspireerd textiel  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 feb 4 3146 Z Bouwstijlen door de eeuwen heen  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 feb 18 5256 c6 Z Marianne l’engagée, tekst Abonnement…  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 mrt 4 3146 Z Zeevissen  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 mrt 14 5256 c7 Z Marianne l‘Engagée, tekst Votez timbre 2018  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 apr 1 3147 Z Het naakt in de lunst  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 apr 15 5255 c4  Z Marianne l’Engagée, tekst 170 jaar Cérès  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 mei 6 3148 Z Ontluikende bloemen  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c) 
 mei 13 2063 Z Rode Kruis (+€2.00) EUR 10.80 10x lettre verte (88c) + toeslag
 mei 13 5256 c8 Z Marianne l‘Engagée, tekst album voor de jeugd  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 mei 31 5255 c5 Z Marianne l’Engagée, tekst Patrimoine  EUR (10.56) 12x lettre verte (c)

 jun 7 3149 Z 60 Jaar Asterix  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)

Finland 136

Finland 137

Finland 138
Frankrijk 3149
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 jun 15 5255 c6 Z Marianne l’Engagée, Couleur Passion (Sport)  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 jul 1 3150 Z Vakantieboekje  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c)
 jul 15 5256 c9 Z Marianne l’Engagée, tekst: vous êtes philatelist  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 aug 5 3151 Z Vuurtorens  EUR (12.60) 12x lettre prio (1 1.05)
 aug 19 5255 c7 Z Marianne l’Engagée, tekst Youpix  EUR (10.56) 12x lettre verte (88c) 
GRIEKENLAND mrt 18 110  Oude Griekse literatuur: Epicurus  EUR 5.00 100x 1 0.05
 mrt 29 111 Z 100 Jaar Spaar- en Leenfonds    EUR (7.20) 10x binnenland (72c)
 apr 2 Souv.booklet Z Milano 2019 (Griekse steden)  EUR 2.88 4x 1 0.72
 apr 9 112 Z Kinderen en postzegels (rookvrij)  EUR (9.00) 10x buitenland (1 0.90).
 apr 12 113 Z 150 Jaar Spoorwegen  EUR (7.20) 10x binnenland (72c)
 apr 30 114 Z 100 J diplomatieke betrekkingen met Polen  EUR (9.00) 10x buitenland (1 0.90) 
 mei 9 115 Z Europa: vogels  EUR 8.60 2x 1 0.90, 2x 1 3.40

 mei 29 116 Z Oude haven van Chania (Kreta)  EUR (9.00) 10x buitenland (1 0.90)
 jun 20 117 a-h Z Rhodes: acht verschillende omslagen  EUR (8.00) 10x kaart buitenland (1 0.80)
 jul 15 118  Euromed: mediterraanse kleding  EUR (4.94) 1x binnenl, id aanget., 2x kaart buit.
 jul 22 119  Z Archeologische gebieden: Acropolis   EUR (8.00) 10x kaart buitenland (1 0.80)
 jul 22 120 Z Archeologische gebieden: Acropolis bij nacht  EUR (8.00) 10x kaart buitenland (1 0.80)
 jul 22 121 Z Archeologische gebieden: Mykynes  EUR (8.00) 10x kaart buitenland (1 0.80)
 jul 22 122 Z Archeologische gebieden: Knossos  EUR (8.00) 10x kaart buitenland (1 0.80)
GROENLAND jun 21 50 Z Europa: inheemse vogels  DKK 192 6x15kr, 6x17kr
GUERNSEY jul 20 107 P Apollo 11, 50e Verjaardag maanlanding  GBP 11.32 4x46p, 65p, 80p, 90p
HONGKONG feb 28 115 P Luchtverkeersdienst (+41.40) HKD 63.00 1x$2,2.60,3.40,3.70,4,90,5
 apr 2 116 P Eeuwfeest Pol Oi ziekenhuis (+32.40) HKD 48.00 1x$2,3.70,4.90,5
 apr 30 117 P Korps Politie (+31.40) HKD 53.00 1x$2,2.60,3,40,3.70,4,90,5
 okt 24 118 Z Wandelroutes: MacLehose Trail  HKD 20.00 10x$2
IERLAND jan 24 213 Z Liefde en Huwelijk  EUR10.00 10x N (1 1.00)
 apr 15 214 Z Voordeelboekje nationale post  EUR (4.00) 4x N (Nationaal)
 ape 14 215 Z Voordeelboekje internationale post (met Eur 18!)  EUR *6.80) 4x W (Wereld)
KROATIË mrt 21 79  Bijen in Kroatië  HRK 31.00 10x 3.10 kn
 mrt 21 80  Bijen in Kroatië  HRK 31.00 10x 3.10 kn
 mrt 21 81  Bijen in Kroatië  HRK 65.00 10x 6.50 kn
 jun 4 82 Z Maria bedevaartsoord: Marija Bistrica  HRK 58.40 5x3.10kn, 5x8.60kn
 jun 4 83 Z Maria Bedevaartsoord: Vocin  HRK 58.40 5x3.10kn, 5x8.60kn
 jun 6 84 P Toerisme: meren van Plitvice  HRK \23.40? 2x3.10kn, 2x8.60kn
 nov 11 85 Z Kerstboekje  HRK ? 10x kn
MALTA mei 9 23  Europa 2019: blauwe rotslijster  EUR3.48 5x 1 0.59 + 18% btw
MAN, EILAND feb 12 93 Z Dieren in het wild  GBP (5.20) 10x 1st (52p)
 apr 29 94 P One Small Step, maanlanding 50 jaar  GBP 16.28 2x2 1st, EU, LL. RoW
 jul 1 95 P Eiland Man in de 17e eeuw  GBP 15.08 2x57.90,1.10,1.52.1.80,1.85
MACEDONIË N mei 2 10  Europa 2019: inlandse vogels  MKD 20.00 4x50d
MOLDAVIË apr 19 24  Europa: witte ooievaar – adelaar  MLD 66.00 6x11L + 2 vignetten
NEDERLAND jan 2 PR 80 P Texel (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
 feb 25 PR 81 P Vlieland (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
 mrt 25 PR 82 P Terschelling (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
 apr 23 PR 83 P Ameland (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
 mei 20 PR 84 P Schiermonnikoog (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
 nov 1 PR 85 P Dag van de Postzegel (+3.75) EUR (12.45) 10x 1 (0.87)
NOORWEGEN apr 11 201  Europa: vogels in Noorwegen  NOK 210 10 x 21.00kr
 jun 14 202  WK Oriëntatieloop  NOK 160 10 x 16.00 kr
 jun 14 203 P Olsenbanden 50 jaar (+140 kr) NOK 179 1x16.00,1x23.00 kr
 okt 5 204  Huisdieren  NOK ? ? x 16.00 kr
 nov 8 205  Kerstboekje  NOK ? ? x 16.00 kr
OEKRAÏNE mei 22 29  Europa: ooievaar en nachtegaal (+81.60) UAH (108) 2x velletje met zegel Z (13.20)
POLYNESIË mei 24 39 Z Geniet van de natuur!  CFP 600 6x100f
 jun 7 40 Z Miss Tahiti 2019  CFP 600 6x100f
ROEMENIË apr 8 27 P Roemeense grondwet  RON 42.20 1.70,1.80,1.90,2.40,2.50

Griekenland 116

Griekenland 117, kaftvariant c
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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
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       2.80,3.10,7.00,19.00 lei
SERVIË apr 23 35  Danscultuur: vier prima ballerina’s  RSD 200 4x50d
SLOWAKIJE mrt 15 92  Pasen: tinsmeedkunst (vogel)  EUR (5.00) 10x T2 50g (50c) 
 mei 3 93 Z Europa:vogels (scharrelaar)  EUR 10.20 6x 1 1.70
 nov 94  Kerst  EUR ? ?
SPANJE apr 4 81 Z Heilgie Week: tradities en costuums  EUR 8.40 2x 10.60, 0.70, 1.40, 1.50
SRPSKA REP. apr 24 22  Europa: slechtvalk en steenarend  BAM 9.00 2x1.80, 2x2.70 
TSJECHIË jan 20 196  Traditionele postzegelontwerpen: Adolf Born  CZK (152) 8x A (19 kr)
 mrt 6 197  Dam Les Královsktví  CZK (152) 8x A (19 kr)
 mei 22 198  Strips  CZK 190) 10x A (19 kr)
 sep 199  Vliegtuigen  CZK ? ?
 okt 200  Verkeer  CZK ? ?
URUGUAY feb 20 16  Carnaval in Uruguay (+ $14) UYP 80 3x $22
VER. KON. feb 13 DY 28 P Leonardo da Vinci, 300 jaar (+1.46) GBP (13.10) 12x1st(67p),2x5p,4x£1.55,4x10p
 mrt 14 DY 29 P Stripfiguren van Marvel (+1.47) GBP (17.45) 2x1,3x20,3x£1.25,2x£1.45,13x1st
 mrt 14 PM 67 Z Stripfiguren: Spider Man en de Hulk + Machins  GBP (4.02) 6x 1st (67p)
 apr 4 PM 68 Z Roofvogels  GBP (4.20) 6x 1st (70p)

VERENIGD KONINKRIJK

Op 4 april verscheen in het Verenigd Koninkrijk een retailbooklet 
(PM68) met vier Machin-zegels en twee zegels met roofvogels. 

 mei 25 DY30 P Koningin Victoria 200 jaar (+1.80) GBP (17.20) 2x2p,50p,£1.35,1.55.1.60,8x1st
 jun 6 PM69 Z D-Day, 75 jaar  GBP (4.20) 6x 1st (70p)
VER. NATIES okt 24 64- Nw Y. P Werelderfgoed: Cuba  USD ? ?
 okt 24 65 -Genève P Werelderfgoed: Cuba  CHF ? ?
 okt 24 66--Wenen P Werelderfgoed: Cuba  EUR ? ?
VER.STATEN jan 27 440                             VZ Nieuwe vlagzegel, druk Ashton Potter  USD (11.00) 20x for ever (55c)
 jan 27 441                             VZ Nieuwe vlagzegel, druk Bank Note Corp of Am.  USD (11.00) 20x for ever (55c)
 feb 15 442                             VZ Cactusbloemen  USD (11.00) 20x for ever (55c)
 jul 9 443                             VZ Kikkers: vier soorten N. Amerika  USD (11.00) 20x for ever (55c)
VIETNAM feb 27 31  Top Donald Trump en Kim Jong Un in Hanoi  VND 40.000 10x4000d
 mei 12 32  UN Dag Vesak 2019 (Boeddha)  VND 40.000 10x4000d
ZWEDEN jan 10 662 Z Tulpen  SEK (90.00) 10x brev (9 kr)
 jan 10 663 Z De kracht van handvaardigheid  SEK 105.00 5x21 kr
 mei 9 664 Z Uitnodigingszegels   SEK (90.00) 10x brev (9kr)
ZWITSERLAND mei 2 193  Pro Patria: de Zwitserse vlag (+0.40) CHF 14.00 4x85+40,6x100+50

Natuurlijk wel erg toevallig nu Posteurop voor het jaar 2019 ‘inlandse 
vogels’ als motief had aangegeven. Door alle Brexit-perikelen kon 
men daar begrijpelijkerwijze niet meer aan meedoen. Het zou mij 
niks verbazen dat men wel aan de voorbereiding was begonnen en 
dat het boekje nu toch gekomen is zonder de vermelding Europe.

POSTEUROP-MOTIEVEN

Posteurop heeft onlangs de motieven voor de komende jaren 
bekendgemaakt: oude postroutes (2020); bedreigde inlandse 
diersoorten (2011) en mythen  en verhalen (2022).

Groot-Brittannië DY30

Groot-Brittannië PM
169
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Persoonlijke postzegels J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

n  Het gouden kader

Nieuwe uitgiften serie De Fabeltjeskrant
Met zegelvelletjes van Truus (tuut-tuut-tuut-tuut) 
de Mier (afbeelding 1) en de techneuten Ed en Willem 
Bever (afbeelding 2) is serie met postzegels van karak-
ters uit de Fabeltjeskrant inmiddels weer een tweetal 
nieuwe uitgiften rijker Het zijn respectievelijk velletje 
nummer 8 en 9 uit de reeks. De prijs van de velletjes 
is inmiddels verhoogd van 1 6,25 naar 1 6,45 per vel-
letje met een actuele frankeerwaarde van 1 4,35. Per 
gekocht velletje steunt u via PostNL de Stichting Kin-
derpostzegels met een bedrag van 1 2,10, zijnde het 
verschil tussen de frankeerwaarde en de kostprijs. 

schoon deze zegels met een speciale Cee-app gescand 
kunnen worden die dan extra informatie verschaft 
over de historie van het festival, vind ik de afbeeldin-
gen persoonlijk erg saai. Een dergelijk popfestival zou 
zich m.i. toch wel lenen voor veel aansprekendere 
afbeeldingen op de zegels. Ik vermoed dat daarvoor 
echter erg hoge kosten verschuldigd zouden worden 
aan de rechthebbenden die zouden kunnen worden 
afgebeeld, waardoor de zegels te duur worden. Jam-
mer blijft het echter wel. Zegels met een of meer van 
de genoemde artiesten of groepen in de setting van 
hun optreden op het festival zou veel meer aanspre-
kend zijn geweest en wellicht zelfs fans enthousiast 
hebben kunnen krijgen voor de aanschaf van een vel-
letje. Mijns inziens een gemiste kans. Het zegelvelletje 
is gedrukt bij JESP te Haarlem in offset met het gouden 
kader en kost 1 7,00. Het artikelnummer bij de Collect 
Club is 390863 en de uitgiftedatum was 8 juni 2019

De artikelnummers zijn respectievelijk 782558 en 
782562. De velletjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem 
in offsetdruk.

50 Jaar Pinkpop
Het oudste openlucht popfestival in Europa werd dit 
jaar voor de vijftigste keer gehouden en nog steeds 
door de man van het eerste uur, Jan Smeets, die op de 
velrand figureert met een foto. Inmiddels waren er in 
die jaren bijna 3 miljoen bezoekers, weer of geen weer, 
die in de loop der jaren vele wereldberoemde artiesten 
en groepen hebben zien en horen optreden. Het vel-
letje noemt onder meer The Rolling Stones, Paul Mc-
Cartney, Pearl Jam, Bruce Springsteen, Martin Garrix, 
Coldplay en Fleetwood Mac. Daar moest dus wel een 
speciaal persoonlijk postzegelvelletje aan gewijd wor-
den, uiteraard in dit geval met het zeer toepasselijke 
gouden kader. Het is een velletje met vijf gelijke zegels 
met het logo van het 50-jarig festival (afbeelding 3). Of-

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding 3
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n  Het “oude” blauwe kader

Set Nederlandse schilders in zilver
Onlangs werd via de Collect Club een set van zes post-
zegelvelletjes aangeboden uit de serie Nederlandse 
schilders in zilver. Deze serie is oorspronkelijk uitge-
geven in een abonnement van 25 velletjes samen met 
een bijbehorende zilveren herdenkingsmunt. De thans 
uitgegeven map met zes velletjes bevat postzegelvel-
letjes met drie zegels met steeds drie verschillende 
afbeeldingen van Nederlandse schilders uit de Gou-
den Eeuw, te weten: Johannes Vermeer (afbeelding 4), 
Rembrandt van Rijn (afbeelding 5), Jacob van Ruisdael 
(afbeelding 6), Ferdinand Bol (afbeelding 7), Frans Hals 
(afbeelding 8) en Jan Steen (afbeelding 9). Ofschoon op 
de website wordt aangegeven dat deze set opnieuw is 
uitgegeven naar aanleiding van het succes van de eer-
dergenoemde serie waag ik dat te betwijfelen. Druk-
technisch zijn de velletjes niet te onderscheiden van de 
eerste uitgifte en er wordt ook niet gesproken over een 
nieuwe druk, maar van ‘opnieuw uitgegeven’. Ik ver-
moed dat de uitgifte van het zegelvelletje Rembrandt 

in het Rijksmuseum van 15 februari 2019, artikelnum-
mer 390261 (afbeelding 10) een mooie aanleiding is 
gevonden om de waarschijnlijk nog aanwezige voor-
raad van de onderhavige zegelvelletjes opnieuw uit te 
geven. Voor de ongetwijfeld talrijke geïnteresseerde 
verzamelaars is dat een prima keuze wat mij betreft 
en ook vanuit milieuoogpunt is dat een verantwoorde 
beslissing geweest. Wie serie in het abonnement heeft 
gemist of te duur vond in verband met de daarbij in-

Afbeelding 4 Afbeelding 6

Afbeelding 5

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Afbeelding 9

Afbeelding 10
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begrepen munten die de serie fors duurder maakt, is 
dit een mooie kans om de fraaie kunstwerken aan de 
collectie toe te voegen. De zegelvelletjes zijn gedrukt 
bij JESP te Haarlem in Offset. De set met een frankeer-
waarde van 1 15,66 kost inclusief de bijbehorende op-
bergmap 1 20,00. Het artikelnummer van deze fraaie 
set is 790015.

n  Nieuw format: grijs kader gegomd, velletjes van 5

De zegels met het grijze kader die op 26 april 2018 
voor het eerst te bestellen waren, waren tot nu toe al-
leen bekend in velletjes van tien zegels en in velletjes 
van drie zegels, o.m. gebruikt voor de beursvelletjes. 
Inmiddels is sinds kort via de website van de Collect 
Club een verzamelmap te koop met daarin zes ver-
schillende zegelvelletjes met elk vijf zegels, waarvan 
drie verschillende per velletje, in het grijze kader met 
gegomde zegels. Dat betekent een nieuw format voor 
dit zegeltype en dat is wellicht een voorbode van een 

nieuwe optie om persoonlijke postzegels te bestellen 
via de applicatie op internet. 

Ik heb nog niet kunnen achterhalen waar de velletjes 
zijn gedrukt. De afbeeldingen zijn wel behoorlijk fijn 
gerasterd. De verzamelmap heeft als titel “terug naar 
de 20e eeuw” en belicht op de zes velletjes de navol-
gende thema’s: beeld & geluid (afbeelding 11); huishou-
den (afbeelding 12); interieur (afbeelding 13); fotografie 
(afbeelding 14), mode (afbeelding 15) en speelgoed (af-
beelding 16). De verzamelmap kost 1 30,- met een fran-
keerwaarde van 1 26,10. Daarvoor krijg je dan wel een 
fraaie serie van zes postzegelvelletjes met voor veel 
verzamelaars interessante, maar zeker ook nostalgi-
sche afbeeldingen. De map is bij de Collect Club te be-
stellen via artikelnummer 792512 en de uitgiftedatum 
was 25 juni 2019.

Johan Schaminée 
12.07.2019

Afbeelding 11 Afbeelding 13

Afbeelding 12

Afbeelding 14

Afbeelding 15

Afbeelding 16
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n  Nieuwe recente uitgiften

Beleef de natuur: Nederlandse vlinders

Op 11 juni 2019 verscheen een nieuwe postset in de se-
rie Beleef de natuur met als thema Nederlandse vlin-
ders. Op de dre zegels zijn afgebeeld een koolwitje, 
een icarusblauwtje en een citroenvlinder, alle origineel 
in aquarelverf vervaardigd door Michelle Dujardin (af-
beelding 1). Op 12 juli bleek dat deze postset niet meer 

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

via de website van de Collect Club was te bestellen. 
Wellicht hangt dat samen met het feit dat deze postset 
als bonus bij een bestelling boven 1 25,00 wordt mee-
geleverd. Ik sluit echter niet uit dat deze postset over 
enige tijd toch weer te bestellen zal zijn.

De postset bevat naast het zegelvel ook drie kaarten 
met dezelfde afbeeldingen als op de zegels en vor-
men daarmee een zeer fraaie set. De vlinders zijn op 
een zeer natuurlijke wijze weergegeven in een soort 

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 moge-
lijk 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 speci-
alistische materiaal dat met zoveel zorg werd verzameld 
krijgt zo een prima ‘tweede leven’: het belandt bij verza-
melaars 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 ver-
schaft nabestaanden en de vereniging duidelijkheid over 

uw wensen. U kunt de verklaring uw testament voegen 
en een tweede exemplaar bij uw verzameling(en) bewa-
ren. Vindt u het een sympathiek idee? Vooral doen dan!

impressionistische schilderstijl die de indruk 
wekt alsof je de vlinders in je tuin tegenkomt. 
De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haar-
lem. Het artikelnummer bij de Collect Club is 
790019 en de verkoopprijs bedraagt 1 4,95.

Ik krijg de indruk dat de stroom postsets met 
kaarten en zegelvelletjes met drie zegels wat 
aan het minderen is. Mogelijk dat dit samen-
hangt met het verschijnen van velletjes met vijf 
postzegels, zoals de elders in dit Bulletin door 
mij besproken zes velletjes met het thema: “Te-
rug naar de 20e eeuw”. De toekomst zal het le-
ren.

Johan Schaminée, 12.07.2019
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Postaumaatveiling ��� [2� september]
n  Bieden op alle kavels kan ook schriftelijk geschieden. 
n  Biedingen voor 4 september sturen aan: H. de Ruiter, 
Koningsvarenstraat 23, 1531 SH Wormer. Daarna uitslui-
tend per e-mail tot 19 september aan: h.de.ruiter@quicknet.nl.
n  De veilingkosten zijn 10% voor de koper.
n  Kavels voor de volgende veiling kunnen tijdens de bijeen-
komst ingeleverd worden. Ook toesturen aan bovenstaand 
adres is mogelijk.

Postaumaatveiling nummer 184 (21 september 2019) be-
looft bijzonder te worden.
De veiling bevat deze keer namelijk stukken die afkomstig 
zijn uit de nalatenschap van onze oud-voorzitter, de heer 
Hans Wichers. Het gaat in sommige gevallen om bijzon-
der materiaal. In de ‘eregalerij’ die u hieronder aantreft 
doen we een kleine greep uit het materiaal dat op 21 sep-
tember onder de hamer komt.

Kavel 113

Kavel 15

Kavel 116 Kavel 117

Kavel 118

Kavel 119

Kavel 120

Kavel 114
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Kavel Omschrijving Inzet
101. Testdrukken wit papier 000/**70/090/
 *210, doffe gom. 7,00
102. 115/130/225/995, zonder ster, doffe gom. 7,00
103. PTT**55 zwarte druk op wit papier,
 glanzende gom. 5,00
104. PTT0170 lila druk op wit papier, 
 doffe gom. 5,00

 115. Idem  set 12 w.  met volledig RODE 
 DRUK RRR 30,00
116. Klüss. 109 foutdruk 15,00 
117. Klüss.  140 dubbeldruk 15,00
118. Wincor-Nixdorf  0,01 met test automaat-
 nummer PK000051 5,00
119. Idem met TNT00056 5,00
120. Idem test 01234567 PRIORITY 5,00
121. Klüssendorf 075 ged. dubb. waarde-opdr. 5,00

Boven: kavel 101, onder: kavel 102

Links: kavel 103; rechts: kavel 104

105. Klüssendorf onbedrukte strip van 9 met
 2000 en 1995 + strook 160 met nr. 2000 7,00
106. Klüssendorf onbedrukte strip van 7 met
 0010-0005. 7,00
107. Klüssendorf. PTT-map 1989 14 versch.,
 alle met rugnr. 10,00
108. Idem 1991 11 versch., alle met rugnr 10,00
109. Klüssend. PTT-map met alle 30 waarden
 compleet 12,00
110. Klüss. 12 waarden zwart/rode druk
 Utrecht Neude. 10,00
111. Klüss. 15 w. rood/zwarte druk Dordrecht
 alle met rugnr + bonnen 10,00
112. Klüss. 005 en 010  BLAUWE DRUK RRR 7,00
113. Klüss. Set 17 w., alle met BLAUWE DRUK
 en alle met rugnr. RRR 50,00
114. Klüss. 005 en 010 volledig RODE
 DRUK RRR 7,00

Links: kavel 121; rechts: kavel 122

122. Frama teststrook 0100 10,00
123. 2 briefstukjes, gecodeerd en met eerstedag-
 stempel Nieuwegein. Met automaatstrook
 Postaumaat en Postex2018 zegel 2,00
124. Alsvoren 2,00 

Testzegels
Kavel Omschrijving Inzet
125. PK9 cw 90,- 10,00
126. PK15  cw  90,- 8,00

< 125

> 126

127. PK18. 5 strip en los zegel cw 150,- 18,00
128. TB1 5 strip cw l.p. 30,00
129. TA 3 en 4. 5 strips cw 45,- 6,00
130. TBN2. 10 strip nr 435 – 440 4,00
131. TS1 cw 120 12,00

> 131
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Rolzegels Nederland
Kavel Omschrijving Inzet
132. 943 “1 zegel”  in kunststof geperst voor
 automaat + 953. Rb, nr 535 8,00

133. 949. Als 932, nu 949Ra nr 305 8,00
134. 951R 5 opeenv. zegels uit automaat nr 180,
 met sticker “1 postzegel van 90 cent.” 5,00
135. 172BRO  21 strip. cw 65,- 7,00
136. 332RO  21 strip. cw 140,- 15,00
137. 356a-d  16 strip gevouwen  cw 180,- 10,00
138. 461RO 21 strip  cw 90,- 10,00
139. 461Ra  5 strip cw 45,- 5,00
140. 464RO 21 strip  cw 90,- 10,00
141. 467RO  21 strip  cw  100,- 12,00
142. 468. 2 x 5 strip nr 195 en 635 cw 60,- 5,00
143. 618Rb2 5 strip nr 385. 1x gevouwen. 5,00
144. 618Rc, paartje nr 730 m.abklatsch nr 735 2,00

145. 621Rd. 5 strip nr 560 op perforatie 8,00
146. 621Rf. 5strip nr 505. cw 75,- 7,00
147. 624Rb. 5 strip nr 255. cw 75,- 7,00
148. 630Ra. 5 strip  nr 235. cw 45,- 5,00
149. 630Rb  5 strip  nr 195  cw 30,- 3,00
150. 630Rc  6 strip nr 185  cw 50,- 5,00
151. 632Rc   6 strip nr 065-070 cw 27,- 3,00
152. 633Rb  los zegel nr 300  cw 150,- 12,00
153. 794Ra 6 strip nr 390-395 op brief Den
 Haag dd 27-2--1967 10,00
154. 918Rb en c 5 strip nrs 075 en 370 cw 32,-  3,00
155. 923RF  480 strip  cw  650,- 20,00
156. 941R  195 strip  cw 115,- 5,00
157. 945R  paar met nr 390 op perforatie 3,00
158. 947R  10 strip met volledige las nr
 715-720 4,00
159. 949Rb  7 strip met 2 nrs op de perforatie 5,00
160. 954Rb. Een zegel met halve las.
 Gest ...sterdam-Ker.. 2,00
161. 954Rb 4 strip met hele las tussen zegel
 2/3 nr 160 1ste zegel. Gomverschil tussen
 zegel 2/3 10,00
162. 954Rc beginstrip nr 495-000 cw 400,- 40,00
163. 971R 5strip  nr 175  cw  100,- 10,00
164. 1108Ra  9 strip (7+2) nr 945. Met com-
 plete las zegel 4/5. 8,00
165. 1118Ra  5 opeenvolgende zegels uit auto-
 maat nr 0840A. Met sticker “1 postzegel
 van 80 cent” 5,00
166. 1128R 5 strip met hele tussen zegel 3/4.  10,00
167. 1330/1/2RO. 11 strips 1x gevouwen. cw 90 8,00
168. 1335/6/7RO. 11 strips 1x gevouwen  cw 80,-  7,00
169. 1489Rf. 5 strip nr 0070A. gedec. gesn. 5,00
170. 1931-1950R. alle zegels met nr cw 50,- 6,00                   
171. 2115-2134R.  alle zegels met nr. 5.00

Automaatboekjes Nederland
Kavel Omschrijving Inzet
172. 1Mx-y-z. cw 75,- 7,00
173. 3yD. Reg. streep. cw 30,- 4,00
174. 3yW. Reg. streep paars  cw 8,- 2,00
175. 3yW.  Reg. streep bruin  cw 8,- 2,00

Kavel 132

Kavel 169
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176. 3yW.  Reg. streep blauw smal.  cw 75,- 8,00
177. 3yW.  Reg. streep blauw breed. cw 20,- 2,00
178. 3yW.  Reg. streep paars telblok.  cw 50,- 6,00
179. 6dB. “meeuwtje” bovenkant T  cw 45,- 5,00
180. 8a-8aF, 8b-8bF.  cw 61,- 6,00
181. 9e. cw 90,- 9,00
182. 9eF.  Kader verschoven.  cw. 160,- 18,00
183. 9f. cw 115,-  12,00
184. 9fF.   cw  115,- 12,00
185. 9g en 9gF cw 70,-  7,00
186. 31. Blauw  streepje in zegel 2 3,oo
186a. 42a in bundel van 50.  cw 300,- bod
187. PB1 – 2 – 3 – 4 – 5.  cw 104,- 14,00
188. PB6 – 7 – 8 – 9 – 10.  cw 117,- 14,00 
189. PB11 – 12 – 13 cw 95,- 11,00

Diversen
Kavel Omschrijving Inzet
190. Beatrixvel 1491b-1492b-1495b-1499b-
 1501b. 5,00
191. Vel Zomerzegels 2001. 2x. met en
 zonder sticker 8,00
192. 25 dummy’s bod
193. Monsters in 3D, uit 2006 5,00
194. Joh Enschede boekje met molens bod
195. Stockboek met gestempelde rolzegels
 Nederland 30,00
196. Losse rolzegels vanaf nr 461, alles met
 nummers 30,00
197. Doos met gest. rolz. met nrs in zakjes 5,00

Belachelijk lage prijzen op veiling
van buitenlandse boekjes

Tijdens de veiling van september (en ook decem-
ber) komt een aantal buitenlandse boekjes onder de 
hamer. Meestal per vier of vijf. Ze zijn uit een nalaten-
schap en moeten weg. Om er zeker van te zijn dat we 

er gegadigden voor vinden, worden ze ingezet voor 
uiterst lage prijzen: ver beneden nominaal. Vaak is de 
inzet hooguit 1 1.00 per boekje. Sla je slag! De hierna 
volgende kavels worden tegen zeer lage prijzen 
ingezet: vaak rond de 20% van de nominale waarde. 
Vrijwel altijd betreft het verschillende boekjes in het 
kavel.

Buitenland
Kavel Omschrijving Inzet
 198. Åland - 5 boekje 3,00
199. Azoren - 16 boekjes. 5,00
200. Denemarken - 4 boekjes 4,00
201. Faroër - 5 boekjes, nom. DK 200,- 5,00
202. Finland - 5 boekjes 3,00
203. Finland - 7 boekjes 5,00
204. Israël - 5 boekjes 3,00
205. Jersey - 5 boekjes, nom  £ 36,- 5,00
206. Jersey. - 5 boekjes, nom £ 35,- 5,00
207. Madeira - 19 boekjes 5,00
208. Isle of man - 7 boekjes 5,00
209. Isle of Man - 8 boekjes 5,00
210. Isle of man - 7 boekjes, nom £ 25,- 8,00
211. Isle of Man - 7 boekjes, nom £ 27,- 8,00
212. Nieuw-Zeeland - 3 Kiwiboekjes 3,00
213. Noorwegen - 5 boekjes 4,00
214.   Portugal - 20 kastelen boekjes 5,00
215.   Swiss Post - 5 boekjes 5,00
216.   5 tentoonstellingsboekjes 5,00

De decemberveiling belooft bijzonder te worden met 
diverse topstukken uit de Wichers nalatenschap. Bij-
voorbeeld de kerstrolzegels, de volledige zes-strippen 
collecties waarvan slechts twee of drie bekend.

Kavel 182






