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Voor de bijeenkomst van 11 juni 2022
In Vergadecentrum De Rustburcht, 
Strevelsweg 702-734, Rotterdam

1. Opening 
2. Mededelingen

3. Verslag van de bijeenkomst van 12 maart 2022
4. Jaarstukken 2021

5. Verslag van de kascommissie, décharge 
van het bestuur

6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Herverkiezing penningmeester. 

De heer Portheine stelt zich herkiesbaar.  
8. Nieuwtjes

9. Rondvraag en sluiting, waarna veiling

AGENDA

In het vorige nummer blies ik de loftrompet 
over de Nederlandse prestigeboekjes. Met de 
nodige argumenten gaf ik aan dat het fraaie 
kunstwerkjes zijn die naast de postzegels 
een schat aan informatie en achtergronden 
geven. In woord en in beeld. 
Toch is de populariteit ervan bedroevend. 
Dat blijkt wel uit de oplagen: nog geen vierduizend 
per boekje.

Waar ligt dat aan? 
De prijs. Zeker, vanaf het eerste boekje betaalde men 
steeds fors boven de nominale waarde. Het zal vrijwel 
elke verzamelaar ervan weerhouden zegels uit zo’n 
boekje voor frankering te gebruiken. De huidige prijs 
(€12.45) nodigt ook niet meteen uit om wat extra 
exemplaren te kopen.

De verkrijgbaarheid. Je ziet ze nergens! Dat geldt 
natuurlijk evenzeer voor bijzondere postzegels.  Er zijn 
maar weinig verkooppunten, waar ze iets meer dan het 
basisassortiment aanbieden. Postzegels kennen veel 
Nederlanders alleen uit hun geheugen: ze zijn volledig 
uit het zicht verdwenen. Als er al wat met de post ver-
stuurd moet worden, zijn digitale zegels, loketstrookjes, 
frankeercodes en online frankeringen ervoor in de plaats 
gekomen.  Jammer. Wil je wat bijzonders, dan dien je 
bij de Collect Club te bestellen. Dan hoor je al bij het 
selecte groepje dat weet wat het wil. 

Afstempeling. Er zijn nog verzamelaars die hun post 
netjes willen (laten) afstempelen. Je wordt dan vreemd 
aangekeken en men moet op zoek naar het stempel. 
Het resultaat is vaak bedroevend. De enige manier is het 
poststuk via de KNFB filatelistisch te laten afstempelen. 
Lekker makkelijk.

Klagen over toenemende malaise in de postzegelwereld 
schiet niet op.  Het is immers niet overal kommer en 
kwel. Neem nu Frankrijk. Elders in dit blad schrijf ik een 
stukje over een postzegelboekje met dieren in de avond-
schemering. Dat boekje heeft een oplage van maar liefst 
4.200.000 exemplaren. Frankrijk is flink groter 
dan Nederland, heeft viermaal zoveel inwoners, dat 
wel. Maar dan nog. De prijs van het betreffende boekje 
(€ 13.92: twaalf maal lettre verte) maakt kennelijk niet 
uit. Wel natuurlijk dat het de nominale waarde betreft.
Je betaalt dus niets extra.
Is dit dan een uitzondering? Nee, de oplage van het 
ontdekkingsreizigersboekje (14 maart) was 3.700.000 
en die van het Blauwe Planeet boekje (10 januari)
 weer 4.200.000. 

PostNL en de verzamelaar
Een belangrijke verklaring lijkt me de 
aanwezigheid van echte postkantoren. 
Tot in de kleinste dorpjes kom je een 
Bureau de Poste tegen. Met displays 

waarin je de actuele postzegeluitgiften 
kunt zien. Voor Fransen zijn postzegels 
daarom bekende fenomenen. Een groot 

verschil met Nederland dus. 

In het vorige bulletin stond een stukje over een cata-
logus/handleiding voor combinaties uit Nederlandse 
automaatboekjes. Zo’n 20 verzamelaars hebben er een 
exemplaar van gekocht. Dag mag je wel een hoopvol 
resultaat noemen. De samenstellers blijven druk bezig 
met een uitgebreid overzicht van plaatfouten. Ook doen 
ze onderzoek naar het gebruik van verschillende raster-
typen. Daarbij heb je natuurlijk grote hoeveelheden 
boekjes nodig. Leden die over veel materiaal beschikken, 
en een steentje willen bijdragen, kunnen zich melden 
bij vera@travera.net. 

Het aantal leden tijdens de bijeenkomst in maart was 
weer wat hoger dan in december. Het was ook een 
genoeglijke meeting met een interessante veiling. 
We rekenen voor 11 juni op een nog grotere opkomst: 
de zaal biedt een zee aan ruimte. Tot dan hopelijk.

Walter de Rooij
Hoofdredacteur
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Notulen Verslag van de bijeenkomst van 
zaterdag 12 maart 2022 te Rotterdam

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12.10 uur in 
aanwezigheid van 23 leden. Bericht van verhindering 
is ontvangen van de heer Delfos, 

 2. Mededelingen
De voorzitter dankt mevrouw Van Grootheest en de 
heer De Ruiter voor hun bereidwilligheid om de veiling 
opnieuw gestalte te geven. Hij roept de leden op om 
goede kavels voor de veiling aan te leveren (adres: zie 
voorblad).

 3. Verslag van de bijeenkomst op 11-12-2021
Geen opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan 
de secretaris vastgesteld.

 4. Begroting 2022
 - De zaalhuur is 3x begroot in verband met de  
  coronasituatie. Dit worden naar het zich nu laat  
  aanzien 4 bijeenkomsten.
 - De heer Konings vraagt naar de effecten van het
  begrote nadelige saldo van € 1905,-. De penning-
  meester antwoordt dat dit zou betekenen dat de  
  vereniging verder inteert op het vermogen, maar  
  dat de werkelijke vermogenssituatie pas aan het  
  eind van het jaar zichtbaar wordt.
 - De heer Van den Bos ziet graag de begroting 
  van 2021 naast die van 2022 afgedrukt, opdat de
  vergelijking makkelijker wordt. De penning- 
  meester ontraadt dit, nu het uitsluitend een 
  begroting betreft en geen vaststelling van   
  werkelijke inkomsten en uitgaven.
  De aanwezige leden keuren de begroting   
  vervolgens unaniem goed.

 5. Nieuwtjes
 - De heren Hoogendoorn, De Rooij en Schaminée  
  melden nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin  
  nader worden beschreven.
 - De beurs Mammoet te Gouda heet nu 
  Winter Stamps en wordt georganiseerd in het 
  Van der Valkhotel in Veenendaal. Raadpleeg  
  de website.

 6. Rondvraag en sluiting
 - Er ontstaat een discussie over vervalsingen van
  Nederlandse postzegels. PostNL doet daar
  kennelijk al geruime tijd onderzoek naar. 
  De heer Van Dommelen constateert dat er veel  
  kennis onder de leden circuleert en vraagt om dit  
  in een volgend Bulletin met alle leden te delen. 
 - De heer De Vries meldt dat de Britse Machin- 
  postzegels tot februari 2023 kunnen worden  
  ingeleverd bij de Britse post. Daarna worden 
  ze ongeldig.

Na sluiting van de vergadering wordt de veiling 
gehouden.

                                                              H.A. Wolf - secretaris

De volgende BIJEENKOMSTEN 
in 2022 vinden plaats op:

Zaterdag 17 september
Zaterdag 10 december

Vergadercentrum De Rustburcht
Strevelsweg 702-734

Rotterdam
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In Bulletin 194, blz. 4 stond een bericht over de 
Speciaal Catalogus/Handleiding “Combinaties uit 
Automaatboekjes Nederland, 2022, van Vera Arkenaar 
en Hans van Apeldoorn. Hierbij een aanvulling van hen:

In de Speciaal Catalogus/Handleiding Combinaties…” 
heb ik helaas een storende fout ontdekt. Het gaat om 
bladzijde 74. Er staat:
Dit boekje bestaat uit de versies 33a en 33b. 
Tevens zijn twee gomsoorten gebruikt, D2a en D2b.
         33a    gomsoort D2a & D2b
         33b   gomsoort D2a
Dit betekent dat alleen combinaties met gomsoort D2b 
te determineren zijn als komende uit boekje 26a. 
Combinaties met gomsoort D2a kunnen uit beide 
boekjes komen.

Aanvulling op Catalogus Combinaties uit Automaatboekjes
Dit moet uiteraard zijn:
Dit boekje bestaat uit de versies 33a en 33b. 
Tevens zijn twee gomsoorten gebruikt, D2a en D2b.
         33a    gomsoort D2b
         33b   gomsoort D2a & D2b
Dit betekent dat alleen combinaties met gomsoort D2a 
te determineren zijn als komende uit boekje 33b. 
Combinaties met gomsoort D2b kunnen uit beide 
boekjes komen.

Het overzicht van de combinaties is wel correct.
Excuses voor dit ongemak.

Vera Arkenaar en Hans van Apeldoorn
 

 Financieel overzicht 2021                                                                       Door Paul Portheine, penningmeester

 Balans per 31-12-2021                                                                          Door Paul Portheine, penningmeester

JAARSTUKKEN 2021

Financieel overzicht 2021
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

Contributie 4.980,00 4.920,00 Bulletin all-in 4.823,57 5.000,00
Veilingopbrengst 1.097,65 0,00 Bulletin handling, verpakking 0,00 0,00
Opbrengst nieuwtjesdiensten 284,20 100,00 Bulletin porto buitenland 13,90 0,00
Opbrengst rondzending 0,00 0,00 Zaalhuur 525,00 525,00
Prijsvragen en verlotingen 0,00 0,00 Redactie 0,00 0,00
Diverse verkopen 0,00 0,00 Propaganda 227,48 250,00
Rente 0,00 0,00 Abo DBZ 0,00 0,00
Giften 0,00 0,00 Website & Internet 822,95 2.000,00
Jubilumzegels 40 jr. 45,16 635,00 Bestuurskosten 351,85 500,00
Nadelig saldo 604,99 2.800,00 Relatiekosten, jubilea 67,75 50,00

Verzekering 0,00 0,00
Ledenadministratie 20,52 50,00
Drukwerk, kantoorartikelen 0,00 0,00
Bankkosten 158,98 80,00
Algemene kosten 0,00 0,00
Batig saldo 0,00 0,00

7.012,00 8.455,00 7.012,00 8.455,00

Balans per 31-12-2021
2021 2020 2021 2020

Voorraad jubileumzegels 0,00 635,00 Algemene reserve 15.611,43 16.216,42
Depotbedrag PTT 55,00 55,00 Crediteuren -302,73 -358,15
ABN-AMRO 15.203,70 15.674,64 Rondzending/ND/veiling 0,00 0,00
ABN-AMRO spaarrekening 0,00 0,00 Vooruitbetaling contributie 0,00 0,00

Kruisposten             0,00 30,00
Voorschotten nieuwtjesdiensten 0,00 0,00 Abo Maandblad 0,00
Voorschot rondzending 0,00 0,00 Nog te betalen posten 0,00 526,37
Voorschot veiling 0,00 0,00
Voorschot ledenadministratie 50,00 50,00
Nog te ontvangen rente 0,00 0,00
Te ontvangen posten 0,00 0,00
Debiteuren 

15.308,70 16.414,64 15.308,70 16.414,64
             
Paul Portheine penningmeester
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Wat is het geval? Op 1 februari jongstleden verschenen 
er vier nieuwe Machin-zegels in vellen, en in een vijftal 
nieuwe boekjes:

• Viermaal eerste klas paarsblauw (£ 0.85 → £ 3.40)
• Viermaal eerste klas ‘large’ turquoise (£ 1.29 → £ 5.16)
• Viermaal tweede klas ‘large’ grijsgroen 
 (£ 0.96 → £ 3.84)
• Achtmaal eerste klas paarsblauw (£ 0.85 → £ 6.80)
• Achtmaal tweede klas groen  (£ 0.66 → £ 5.28)

Twee van de nieuwe boekjes staan hiernaast afgebeeld. 
Eén onder aan dit stukje. De Machin-afbeelding van de 
koningin kennen we al sinds 1967. Maar heel bijzonder 
is de geïntegreerde barcode rechts. De barcode bezit 
de kleur van de zegel en tussen beeld en barcode be-
vindt zich een gesimuleerde perforatie. Aanleiding tot 
deze nieuwe uitgifte is de overvloed aan vervalsingen 
van deze permanente waarden. De diverse veiligheids-
kenmerken plus deze vaste barcode zal het vervalsers 
een stuk moeilijker maken. Bovendien is deze barcode 
onderdeel van een ingrijpende modernisatie, die moge-
lijkheden biedt voor innovatieve diensten.  Tot zover 
dus goed nieuws.

Maar dan de keerzijde. Alle oude Machin-zegels 
zonder zo’n barcode zijn niet meer geldig vanaf 
31 januari 2023. Dus binnen het jaar kunnen alle 
oude permanente zegels niet meer gebruikt worden 
voor frankering.

Royal Mail heeft een grote Swap Out aangekondigd: alle 
oude zegels konden al vanaf 31 maart worden omgewis-
seld. Royal Mail probeert op vele manieren de Britten 
voor te lichten over het inwisselen. Er kunnen bij de 
postkantoren formulieren worden opgehaald. Het is tot 
in detail omschreven. Zo kunnen prestigeboekjes niet 
ingeruild worden, maar velletjes uit die boekjes weer 
wel. Er is sprake van valid (for postage) en valid 
(for swap out).

Het betreft niet alleen zegels zonder waarde-aanduiding 
(dus 1st en 2nd class), maar ook die  met een aange-
geven waarde. De handel en de verzamelaarswereld 

Booklets varia door
Walter de Rooij

Paniek in het Verenigd Koninkrijk? 

Viermaal eerste klas

Viermaal eerste klas large

reageerden in eerste instantie paniekerig. Er bestaat 
immers een levendige handel in frankeerwaarden 
beneden nominaal. Die worden naar verwachting 
als bulkmateriaal ingewisseld. Daar zijn speciale 
formulieren voor (boven £ 200 frankeerwaarde). Als 
gevolg daarvan is er daarna zo veel nieuwe voorraad, 
dat de nieuwe zegels met barcode meteen als materiaal 
beneden nominaal aangeboden zullen worden. 
Een heel verschil met Nederland waar de guldenzegels 
nog jarenlang gebruikt konden worden. Over rechts-
zaken heb ik in Engeland nog niets gehoord.
En verzamelaars, hoe moeten die reageren? Vooral voor 
verzamelaars van boekjes, want er is een grote verschei-
denheid aan boekjes met eerste- en tweedeklas zegels. 
De afgelopen jaren steeg de frankeerwaarde, maar daar 
komt nu abrupt een einde aan. Op zich natuurlijk geen 
ramp, want zoveel collecties van verzamelaars bevatten 
altijd al materiaal dat niet voor frankering gebruikt 
kan worden.
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Klanten die de app van Royal Mail op hun smartphone hebben, kunnen met de barcode 
video’s bekijken van Shaun het Schaap. Gedurende het jaar zullen ook andere 

animatiefilmpjes zichtbaar zijn

Achtmaal tweede klas

James Bond op de Faeröer 

Een bezoek waard, vooral de noordelijke van de eilanden:  
prachtige groenblauwe gebergten, soms afdalend in de 
zee, soms ook hoog oprijzend boven het zeeniveau. En 
met name in de nazomer veroorzaakt dit een schitterend 
en magisch  kleurenspel.

Het eiland Kalsoy ligt in dit gebied. Slechts 31 km² en 
een inwonertal van 95. Het meest noordelijke deel van 

Op 4 april volgden nog meer nieuwe Machin-zegels met barcode: lage waarden 
en zegels voor luchtpostzendingen. Niet in boekjes overigens. Van belang is wel 
dat op diezelfde datum de tarieven werden verhoogd: 2nd van 66p naar 68p 
en 1st van 85p naar 95p.

Voorzijde van het boekje van Faeröer

dit eiland werd gebruikt als filmlocatie voor de vorig 
jaar verschenen 25e James Bondfilm ‘No time to Die’. 
In deze film wil James Bond zijn turbulente leven 
als geheim agent beëindigen en rust zoeken op Jamaica. 
Maar wanneer een vriend hem vraagt een ontvoerde 
wetenschapper helpen te bevrijden, komt er van die 
rust niets terecht.
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Die rust is tijdelijk ook even ver weg voor de bewoners wanneer de 
filmcrew zijn opwachting maakt. Op de zegel van 19 kronen is het dorpje 
Trøllanes (23 inwoners!) te zien en op die van 29 kronen het noordelijke 
deel van Kalsoy in vogelvlucht.
Op deze plaatsen in de film wordt een deel van  de strijd tussen het kwaad 
en de dappere held geleverd. En natuurlijk wint de held.
Of er meer toeristen naar het eiland komen kan binnenkort blijken. 
De aantrekkingskracht van de bergen en de zee is ongetwijfeld sterk en 
verleidelijk. Maar men wil geen concessies doen aan wensen met betrekking 
tot het toerisme. Het eiland is een juweel dat gekoesterd en verfijnd 
moet worden.
De zegels zijn los, maar ook in een boekje verkrijgbaar. De zegels in het 
boekje zijn zelfklevend, zodat de folie als een soort kaft gezien kan worden. 
Bovendien zijn er horizontale perforaties aangebracht, opdat het geheel 
ook als een boekje in elkaar gevouwen kan worden.

Het boekje past bij de op 1 januari verhoogde posttarieven voor 
binnenlandse post: op brieven tot 100 gram hoort een postzegel 
van 19 kronen en op die van 100 tot 250 gram 29 kronen.
Niet goedkoop overigens,  een gewone brief kost nu omgerekend 
al bijna € 2.50. 

Opengevouwen inhoud

Catalogus van de perfins 
van België
Niet een gebied waar velen van ons wat mee hebben. 
Toch zijn er wel raakvlakken met onze verzamelgebieden. 
Vandaar dat ik hier wel meld. De eerste editie van dit 
werk is in maart van dit jaar verschenen. Samenstellers 
zijn Nico van de der Lee, Chris Godart en Pieter 
Gommans. Het is een uitgave van de Perfin Club 
Nederland. Het is ook via de website van deze club 
te bestellen of rechtstreeks bij Nico van de Lee 
veilingmeester@perfinclub.nl
Het 361 pagina’s tellende werk kost € 29.00 + 
verzendkosten (circa € 5.00).

Perfins België
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Een Frans boekje met palindromen 
Eigenlijk noemt niemand het een boekje. De Franse post 
noemt het een collector. En catalogi noemen ze, voor 
zover ik weet, helemaal niet. En toch zijn het boekjes: 
ze hebben een verticale perforatie en zijn dus te vouwen. 
Ze bevatten meestal vier zelfklevende zegels. Er zijn er 
al meerdere verschenen. Onder andere in de serie Les 
Exclusifs met aandacht voor de vier seizoenen. Op deze 
plaats besprak ik eerder de N7 boekjes La route des 
Vacances. Dat waren triptieken met drie kaftdelen en 
acht zegels.

En nu dus een boekje met palindromen. Wat zijn 
dat? Letterlijk betekent het ‘teruglopend’ en de term 
wordt gebruikt voor woorden waarvan de letters ook 
van achter naar voren gelezen kunnen worden. De 
betekenis blijft dan gelijk (kok, lepel), maar de term 
wordt ook wel gebruikt als de betekenis verandert (klok). 
Andere termen voor palindroom zijn spiegelwoord of 
keerwoord. In het woord zijn de letters dus symmetrisch 
gerangschikt.
Het kunnen ook – kleine – zinnen zijn, of alinea’s. 
Of cijfers. Taalvirtuozen zijn soms heel inventief: Baas, 
neem een racecar, neem een Saab.

‘Collector’

De Franse post kwam op 22 februari van dit jaar met 
palindromen in een boekje. En een leuke puzzel, waarbij 
verschillende palindromen  tevoorschijn komen.  De 
verschijningsdatum was niet toevallig: 22.02.2022 is ook 
een palindroom en staat op de eerste zegel. Op zegel 
twee staan wat namen: Eve, Anna, Otto, Aziza en Bob. 

Zegel drie geeft een zinnetje: A l’Etape, epate-la. En op 
de vierde zegel staat een grafische interpretatie van de 
eerdere genoemde datum.
De zegels hebben de waarde voor een brief prioritaire 
(€ 1.43). De verkoopprijs van het boekje ligt wat hoger: 
€7.00. Er zijn 4.500 boekjes vervaardigd.
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Dieren in de schemering 
De Franse post is op boekjesgebied erg actief. Eigenlijk 
altijd al geweest. Naast de boekjes met permanente zegels 
(Marianne rood voor snelle post, en groen voor langzame 
post) kent men nog Rode Kruisboekjes, boekjes ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel en bijzondere 
boekjes. Elk jaar worden we bij deze laatste verrast met 
een grote verscheidenheid aan onderwerpen. 

Een op 14 februari van dit jaar verschenen boekje geef 
ik hier wat extra aandacht.  Afgebeeld zijn dieren in de 
schemering. Beter gezegd: dieren die zich voorbereiden 
op de nacht. Door de avondschemering ademen de 
afbeeldingen sereniteit en rust uit, autonoom en ver 
uit het gezicht van de mens. De dieren worden als 
pantomime afgebeeld, hetgeen – met de achtergrond – 
tot prachtige en sfeervolle plaatjes heeft geleid.

Dieren in de avond.

De ontwerper heeft verder gekeken dan Frankrijk alleen. 
Ook dieren uit andere landen en continenten komen op 
de zegels voor. Ik loop ze even langs: eerst de bovenste rij 
van links naar rechts en vervolgens de onderste rij.

Afrikaanse olifant Grote dolfijnen
Reuzenkangoeroe Guanacos (wilde lama)
Grote geelkuifkaketoe Leeuw
Koningspinguïn  Witte ooievaar
Damhert  Luipaard
Bavianen  Grote zilverreiger en kokmeeuw

De zegels hebben alle de ‘lettre verte’ aanduiding: groene 
(wat langzamere) post, tarief momenteel € 1.16. De 
oplage zal menigeen verrassen: 4.200.000 boekjes. Er 
verschijnt jaarlijks een handvol van dit soort boekjes en 
die hebben allemaal soortgelijke oplagen.
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Albanië opnieuw te laat
Hoewel je Albanië nauwelijks nog een ontwikkelingsland 
kunt noemen, loopt het op nogal wat gebieden wel wat 
achter. Maar het maakt ook een langzame inhaalslag. Zo 
werd kortgeleden in Tirana de finale van de Conference 
League gespeeld.

Maar op postzegelgebied wil het nog niet lukken. Zo doet 
het land al jaren mee met het uitgeven van Europazegels. 
Ook boekjes. Merkwaardig genoeg is men er al een aantal 
jaren rijkelijk laat mee. Zo laat dat de uitgifte steeds het 
jaar erna uitkomt!!

Voorzijde boekje Albanië Velletje uit boekje Albanië

Het boekje Europa 2021 kwam uit op 30 maart 2022. Het 
thema ‘Bedreigde dieren’ van vorig jaar wordt verbeeld 
op twee zegels: van 150 en van 250 Lekë. Afgebeeld zijn 
het konijn, de beer, de adelaar, het hert, de pelikaan en 
het wild zwijn.

Misschien moet Albanië dit jaar de Europazegels maar 
overslaan. Kan men alvast aan de gang met de zegels 
van 2023.

NVPH wil Postzegelblog.nl overnemen
Op dit moment is de kogel misschien al door de kerk. 
De Algemene Leden Vergadering van de NVPH vond 
inmiddels plaats op 9 mei. En daar zal de beslissing 
intussen genomen kunnen zijn.
www.postzegelblog.nl is in maart 2006 gestart door 
PostNL. Vanaf het begin beheerde Lia Vieveen (onze 
webmaster) het blog, waarmee onze oude hobby ook 
ging leven op een modern medium. In het archief 
staan inmiddels vele duizenden artikelen, waaronder 
ook de nodige over (prestige)boekjes en onze andere 
verzamelgebieden.

In 2015 nam Rob Smit (Postbeeld) het blog over. 
Inhoudelijk veranderde er niet zo veel. De meeste auteurs 
bleven hun bijdragen leveren en niet zelden leidde het 
tot interessante discussies. Nu wil Rob Smit het 
Postzegelblog van de hand doen en biedt hij het (voor 
20.000 euro) aan de NVPH aan. Uit de uitnodiging 
voor de ALV aan de leden blijkt dat het bestuur dit ziet 
‘als een unieke  kans voor de NVPH’.
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Postzegelboekjes Nederland

Op de dag dat de lente begon, 21 maart, 
verscheen het tweede prestigeboekje van 
dit jaar met als inhoud tien postzegels 
met afbeeldingen van bijzondere tulpen-
vazen. De meeste dateren uit de 
17e eeuw, dezelfde eeuw waarin 
tijdelijk een tulpenmanie woedde. 
De hausse in de tulpenhandel duurde 
echter maar enkele jaren en was in 1637 
al weer over, maar de tulpen bleven. 
En ze bleven ook populair.
De ontwerpers bij de aardewerk-
industrie in  Delft stortten zich op 
het bedenken van bijzondere, 
geglazuurde vazen. Grote vazen (ruim 
anderhalve meter), piramide-achtige 
vazen met tuiten en vazen met 
aanvankelijk vooral oosterse 
ornamenten waren met name bij de adel 
van die tijd erg gewild. En meestal in Delfts blauw 
natuurlijk. Ook deze rage was snel over. Eind 17e eeuw - 
na de dood van Maria Stuart, de echtgenote van stad-
houder Willem III – verbleekte de belangstelling. 

door
Walter de  Rooij

PR 99: Delftse Tulpenvazen

PR 99

Wereldwijd zijn er in musea nog hooguit enkele tiental-
len van deze kunstwerken te vinden. Waarvan vijf in het 
Rijksmuseum.

PR 99 binnenzijden

Het boekje kost € 12.45 en bevat tien postzegels van 
waarde 1 (€ 0.96). Voor het boekwerkje, buiten de post-
zegels, betaal je dus € 2.85.
In een ‘recensie’ op www.postzegelblog.nl schreef Bate 
Hylkema (publiceerde voorheen regelmatig in diverse 
postzegelbladen en schrijft vaak in dit blog) een nogal 
negatieve beoordeling van de serie en het velletje met 
als titel “Delftse tulpenvazen: mijns inziens van onder-
maatse kwaliteit”. Lezers reageerden daarop, hetgeen 

de schrijver noopte tot het schrijven van een weerwoord 
waarin hij zijn kritische blik nog eens uitgebreider 
onderbouwt in een gedetailleerde omschrijving van 
zijn argumenten. Als vervolg daarop ontstaat nog een 
discussie. Alleszins de moeite waard om er kennis van 
te nemen. Als je naar het postzegelblog gaat, scroll 
dan even naar 22 maart. Daar staat het kritische stuk 
waarmee alles begint.
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PR 100: Het Vrouwtje van Stavoren

PR 100

PostNL kwam opnieuw met een prestigeboekje met 
Europazegels. Bij nogal wat verzamelaars is zo’n boekje 
met Europazegels gewild. Dat blijkt alleen wel uit het feit 
dat het boekje van vorig jaar (Bedreigde bijen) supersnel 
uitverkocht was. Momenteel worden er al prijzen van 
meer dan € 70 voor gevraagd.
Het thema voor de Europazegels van dit jaar is 
‘Verhalen en Mythen’.

Van het Vrouwtje van Stavoren zullen buitenlandse 
verzamelaars wellicht nooit gehoord hebben. De sage 
gaat over een rijke koopmansweduwe die uitsluitend 
oog had voor het uitbreiden van haar rijkdom. Toen 

PR 100 binnenblad

haar schipper graan als waardevol beschouwde en er 
met een vol schip mee arriveerde, was ze zo kwaad dat 
ze alles in zee liet gooien. Na een verwijt gooide ze ook 
haar gouden ring in het water. Toen die ring later in een 
gevangen vis teruggevonden werd, keerde het lot en 
verviel zij in grote armoede. De moraal van het verhaal 
is duidelijk: hoogmoed komt voor de val.
Europa maakt dus kennis met Stavoren, tot in de late 
middeleeuwen een belangrijke Hanzestad. De sage 
kent overigens in andere landen een aantal varianten 
in soortgelijke  situaties.
Het boekje verscheen op 9 mei en bevat tien postzegels 
met waarde 1. De oplage bedraagt 3.700 boekjes.
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PR 101: 250 Jaar koning Willem I

PR 101

Op 20 juni  volgt het vierde boekje van dit eerste half 
jaar. Thema is Willem I, de eerste koning der 
Nederlanden na de overheersing door Napoleon.
Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau – geboren 
in 1772, dus 250 jaar geleden – was koning van de 
Nederlanden van 1815 tot zijn troonsafstand in 1840.

Tussenblad boekje 101

Omdat er momenteel (begin mei) nog een embargo 
berust op de zegels, kan ik alleen de voorzijde van het 
boekje en een tussenblad afbeelden. De inhoud zal 
ongetwijfeld bestaan uit tien zegels waarde 1.
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Pakketzegels door
Johan Schaminée

Een nieuwe pre-paid aangetekende zegel voor eindexamens

In de actualiteitenrubriek op onze website 
(www.postaumaat.nl) maakte ik voor de maand april 
reeds melding van een nieuwtje bestaande uit een 
nieuwe Aangetekende Examenzegel.

Zoals ik al op de website in de rubriek Actualiteitje voor 
de maand april 2022 meldde waren er omstreeks eind 
februari/begin maart 2022 via de website van PostNL 
geen aangetekende examenzegels meer te bestellen. 
Echter enkele dagen later, in de loop van de tweede week 
van maart, bleken deze zegels wel weer verkrijgbaar. Op 
de afbeelding op de website van PostNL viel mij daarbij 
meteen op dat deze zegels er anders uitzien dan de tot 
kort daarvoor verkrijgbare zegels.  Zoals uit de 
bijgevoegde afbeelding blijkt is er namelijk een kleine 
QR-code op het formulier waarvan de zegel deel 
uitmaakt aangebracht (Afb. 01). Op de eerdere versie 
was die nog niet aanwezig (Afb. 02). 

Zoals ik aangaf in mijn eerdergenoemde bijdrage is de 
QR-code niet de enige wijziging van deze zegels t.o.v. de 
vorige versie. Op de nieuwe zegel wordt voor het eerst de 
aanduiding "Prepaid Examenzegel" gebruikt, daar waar 
eerder was vermeld: "Pre-paid Aangetekend versturen 
van eindexamens". Ook is de lay-out van het gehele 

formulier boven de afgedrukte zegel gewijzigd, terwijl bij 
de nieuwe zegel ook de tekst onder het zegelgedeelte is 
verdwenen.

Op de website stelde ik voorts nog de vraag of PostNL 
uitgaat van 100% afleverbetrouwbaarheid of toch van 
iets minder. Door het formulier goed te lezen volgt 
automatisch het antwoord. Op het vorige formulier was 
vermeld: Maak een kopie van de examenstukken en 
cijferlijsten. Zo heeft u de examens altijd in uw bezit."  
Op de nieuwe versie is op het formulier (enkel) vermeld: 
"Heeft u een kopie gemaakt van de examenstukken?"  
Beide formuleringen duiden erop dat PostNL wel 
rekening houdt met de mogelijkheid dat een zending niet 
of mogelijk te laat kan aankomen bij de geadresseerde. 
Op het oude formulier was echter voor de gebruiker 
wel duidelijker dat hij geacht werd een kopie te maken. 
Die waarschuwende formulering is in de nieuwe versie 
bepaald onduidelijker geworden.

Druktechnische aspecten
Ik vermoed dat deze zegels zijn gedrukt bij de firma 
Lijnco in Groningen. De rasters voor de groene en oranje 
vlakken op het zegel zijn behoorlijk grof.

    Johan Schaminée  01.05.2022

Afb. 01 Afb. 02
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Loketstroken in Taiwan door
Hens Wolf

Er waren in 1994 twee types machines in gebruik. 
De ene was IBM met witte stroken in de afmetingen 
65x29 mm (afb.2).

Taiwan (36.000 km2) is kleiner dan Nederland (44.000 
km2), maar het heeft ruim 23 miljoen inwoners tegen 
Nederland 17 miljoen. De bekendste steden zijn de 
hoofdstad Taipei in het noorden en Kaohsiung in het 
zuiden. (afb.1). 

Taiwan staat bekend als een hytech-land en dat vertaalt 
zich ook in het gebruik van loketfrankeermachines in de 
postkantoren. De loketstroken op thermopapier zijn er 
sinds de jaren ’90. Dat papier is gevoelig voor warmte, 
waardoor de tekst er door de frankeermachine als het 
ware wordt ingebrand. Deze techniek leidt er overal ter 
wereld (ook in Nederland) nogal eens toe dat de opdruk 
na verloop van tijd vervaagt, maar bij de Taiwanese 
stroken heb ik dat in de afgelopen 28 jaar nog niet 
vastgesteld.

Afb.1: Taiwan

Afb. 2

Het andere type machine is een Acer waarvan de stroken 
ook wit zijn, maar iets groter: 65x34 mm. En de opdruk 
is geheel anders samengesteld (afb.3).

Weet, dat op postzegels van het vasteland van China 
staat: People’s Republic of China of alleen maar 
kortweg: China. Maar op alle stroken van Taiwan 
staat als landsnaam: Republic of China. Dat ligt 
heel gevoelig, omdat -zoals bekend- Taiwan door 
China als een afvallige provincie wordt beschouwd. 
Opvallend is dan ook dat op het rondstempel in 
afb.2 de plaatsnaam TOWLIU wordt gevolgd door 
TAIWAN! 

Afb.2: IBM-strook uit 1994

Afb.3: Acer-strook uit 1994
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Later zijn er geleidelijk rollen in omloop gebracht 
met in de ondergrond lichtblauwe cirkels met 
Chinese karakters (afb.4). In het rondstempel staat 

Afb.4b: TAIWAN, R.O.C.Afb.4a

in dit geval linksboven de plaatsnaam in karakters, 
maar onderaan staat TAIWAN, R.O.C. (= Republic 
Of China). 

Opmerkelijk zijn de data op de enveloppe in afb.5. 
Op de loketstrook staat de datum 06.03.95 
(6 maart 1995), maar op het bijgeplakte verzend-
bewijs is dat 84.03.06 (6 maart 84 achterstevoren). 
Bulletinlezers herinneren zich ongetwijfeld hoe 
dat komt (zie Bulletin 175).

Afb.5: verschillende jaartallen

Ik fris uw geheugen nog even op: De officiële 
Taiwanese kalender volgt in principe onze Grego-
riaanse kalender, maar begint met tellen in het jaar 
1911. In dat jaar riep Dr. Sun Yat-Sen de Chinese 
Republiek uit en men begon toen met het jaar 1. 
In 1949 vluchtte generaal Chiang Kai-Shek met de 
Kwomintang van China naar Taiwan en hij heeft 
daar die jaartelling voortgezet. Dus te rekenen vanaf 
1911 bevindt men zich in Taiwan in het jaar 84 in 
1995.

De opdruk op het type strook van IBM uit 1994 
is in 1995 gewijzigd (afb.6). Vergelijk met afb.2: 
de dubbele cirkel in het stempel is nu een enkele 
cirkel en de sterretjes voor het tarief zijn nu 
drie gestapelde streepjes.

Afb.6: eerste wijziging
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Begin 2002 bleek ook dat de loketmachine op hetzelfde 
papier luchtpost (PAR AVION) en aangetekende stroken 
(R = RECOMMANDE) uitprintte (afb.7). Het registra-
tienummer 242008 links is terug te vinden op de loket-
strook rechts na ‘POSTAGE”. 

Later in 2002 is de tekst weer gewijzigd: een groter en 
slanker cijfertype in het tarief, waarbij een flinke spatie 
is ontstaan tussen 76. en 00 (afb.8).

De tekst op de luchtpoststrook (PAR AVION) is 
ook gewijzigd en eronder staat niet de plaatsnaam 
zoals in afb.7, maar alleen de landsnaam TAIWAN 
(afb.9).

Afb.7: aparte luchtpoststrook

Afb.8: tweede 
wijziging

Afb.9: 
gewijzigde 
luchtpoststrookOp de brief uit 2004 (afb.10) komt een 

aangetekende expresstrook voor. Hierop is 
de plaatsnaam vervangen door het registratie-
nummer (241054), dat voorheen onder de barcode 
werd geprint.

Afb.10: R - EXPRES strook
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De koek is daarmee nog niet op, want in 2012 duikt 
de volgende wijziging op (afb.11). Het aangetekenden-
nummer wordt links onder het rondstempel gedrukt. 
Daardoor wordt de strook iets langer. Hetzelfde nummer 
komt voor op de aparte R-strook. Verder valt het streepje 
onder 00 op in het tarief. Ook is TAIWAN, R.O.C. nu 
over de gehele onderzijde van de cirkel geprint (zie 
verschil met de strook in afb.8).

Afb.11: derde wijziging

In 2018 verschijnt een strook waarop de voorheen losse 
stroken nu ongesneden voorkomen: dus loketstrook en 
luchtpoststrook in één (afb.12). Duidelijker zichtbaar is 
de onderdruk van blauwe cirkels.

Door de coronajaren houdt het hier even op, maar het 
verhaaltje geeft wel aan dat er veel avontuur zit in de 
loketstroken van Taiwan, Republic Of China.

Hens Wolf, 28-03-2022

Afb.12: ongesneden
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Hangblokjes Nederland door
Johan Schaminée

Enige tijd geleden werd ik via ons lid de heer 
H. van den Bos op de hoogte gebracht van een 
afwijkende ril-variant van het hangblokje met de 
10 Nederlandse iconen. Het zou voorkomen bij de versie 
met de W2W2W2W2-cilinders. Inmiddels heb ik het 
betreffende hangblokje kunnen bestuderen en daarbij 
zijn een aantal interessante en ook opvallende verschillen 
met de reeds bekende (standaard)versie te melden.

Wat al vrij snel opvalt is dat de nieuw ontdekte variant 
geen strakke rechte hoeken heeft, maar afgeronde 
hoeken zoals blijkt uit de bijgevoegde afbeeldingen 
Afb. 01 A+B (oud) en Afb. 02 A+B (nieuw). Voorts heeft 
de nieuwe versie een rillijn met 23 volledige inkepingen 
van ca. 1,5 mm en rechts een inkeping van ca. 0,4 mm 
(Afb. 03) dan wel links een inkeping van ca. 2 mm 
(Afb. 04) terwijl de oorspronkelijke versie een rillijn 
heeft met 19 inkepingen van ca. 2 mm (Afb. 05). 
Opmerkelijk is wel dat de hangogen van de beide versies 
identiek lijken te zijn (vergelijk Afb. 01 en 02).

Wellicht nog het meest interessante is echter dat ook 
de drukrasters van de beide versies zeer duidelijk 
verschillend zijn. De nieuwe druk heeft een aanzienlijk 
grover raster dan de oude zoals uit een detailopname 
van een van de afbeeldingen van de beide versies blijkt. 

Geheel afwijkende versie hangblokje 10 x Nederlandse iconen

Vergelijk Afb 06 (oud) met Afb. 07 (nieuw). Onduidelijk 
voor mij is of de nieuwe versie is gedrukt in Offset dan 
wel in RDD of mogelijk in nog een andere drukvorm. 
Dat komt ook door het feit dat onduidelijk is waar 
deze nieuwe versie is gedrukt. Dat kan in opdracht van 
PostNL gebeurd zijn bij dezelfde drukkerij als die van de 
oorspronkelijke versie (Walsall Security Printers) of bij 
een andere drukkerij. Echter ook is niet uit te sluiten dat 
het hier gaat om een vervalsing ten nadele van PostNL. 
Ik hoop daar in een komende editie van het Bulletin 
meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

Afb. 01A Afb. 01B Afb. 02A Afb. 02B

Afb. 03
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Afb. 05

Afb. 04
Afb. 06

Afb. 07

Normaliter verschijnen medio van dit jaar, zoals ook de laatste jaren 
het geval is geweest, de nieuwe hangblokjes met het jaartal van het 
lopende jaar, in dit geval 2022. Ik verneem dan ook graag wanneer 
iemand van de lezers deze nieuwste versie op een verkooppunt heeft 
aangetroffen. Via de Collect Club worden deze nieuwe versies in de 
laatste jaren overigens ook al vrij snel te koop aangeboden evenals de 
bijbehorende set van 3 doorgestanste zegels. Voorlopig is nog de versie 
met jaartal 2021 volop verkrijgbaar. Op een bijgevoegde afbeelding van 
een verpakking van de blokjes met tariefwaarde 2 (Afb. 08) van 2021 is 
te zien dat de betreffende blokjes oplagenummer 1 hebben, wat inhoudt 
dat het mogelijk is dat er ook nog een tweede oplage verschijnt of is 
verschenen. Daarvoor moet opgelet worden op de verpakkingen. 
Indien iemand dat van een van de portretten waarneemt verneem ik 
dat ook graag, bij voorkeur met een kopie van de afbeelding van de 
verpakking als bewijs. Op de meeste verkooppunten is men na een 
vriendelijk verzoek wel bereid om die verpakking mee te geven als 
een pakje geopend is.

Johan Schaminée 01.05.2022

Hangblokjes met portret Koning Willem-Alexander

Afb. 08
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Persoonlijke postzegels door
Johan Schaminée 

Afb. 01

Het grijze kader

De nieuwe serie Nederlandse Onderwaterwereld
In januari 2022 zijn de twee volgende zegelblokjes 
verschenen in de serie met als thema de 
Nederlandse Onderwaterwereld. Op deze beide 
zegelblokken is er aandacht voor de ongewervelden 
en vissen in de Oosterschelde (Afb. 01 + 02). De 
ongewervelden die letterlijk in de picture staan zijn 
de penneschaft, de zeedruif en de weduweroos. 
Op de achtergrond zijn op het zegelvel ook nog 
oorkwallen afgebeeld. Allemaal levende wezens 
waarvoor normaliter vrijwel geen aandacht is. 
Laat staan dat er postzegels aan worden gewijd. 

Ofschoon de persoonlijke postzegels nog steeds 
en voor mij om onbegrijpelijke redenen, door veel 
handelaren en postzegelbobo's niet als filatelistische 
producten worden aangemerkt en ook niet in de 
officiële postzegelcatalogi worden opgenomen, vind 
ik deze serie werkelijk een pareltje voor de filatelie. 
De afbeeldingen op de zegels zijn buitengewoon 
fraai en helder. Bovendien is het thema gezien de 
brede maatschappelijke bewustwording voor het 
belang van een gezond milieu en zorg en aandacht 

voor biodiversiteit bijzonder actueel en belang-
wekkend! Hulde dus voor PostNL voor deze fraaie 
serie met onmisbare juweeltjes die de basis vormen 
van het onderwaterleven waarvan nog zeer veel 
onbekend is maar mede dankzij deze serie in elk 
geval meer bemind zal gaan worden!

Op het tweede zegelblok zijn afgebeeld de zwarte 
gondel, de zeebaars en de snotolf als vissen. Op de 
achtergrond is op het zegelblok een school zand-
spieringen afgebeeld. Hiermee wordt ook een goed 
beeld gegeven van de grote variëteit en soortenrijk-
dom van het vissenbestand in de wateren van ons 
eigen land! De blokjes bevatten elk 5 zegels met 
steeds 3 verschillende afbeeldingen en zijn gedrukt 
op gegomd papier, waarschijnlijk bij Kon. Johan 
Enschedé te Haarlem in Offset. Deze zegelblokken, 
die niet in de uitgifte van voorjaar 2022 van het 
Collect magazine zijn vermeld, zijn te bestellen 
bij de Collect Club onder nummer 810068 
(ongewervelden) en 810067 (vissen) tegen de 
nominale zegelwaarde van € 4,80.

Afb. 02
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Nieuwe serie: "Kijk op Nederland"
In Collect nr. 110 (voorjaar 2022) wordt deze serie 
op pagina 15 geïntroduceerd als een vervolg op de 
in 2021 uitgegeven serie "Historisch Nederland". 
Vanuit de lucht wordt thans per provincie op vijf 
postzegels, steeds met drie verschillende afbeel-
dingen, een beeld van elke provincie geschetst met 
luchtfoto's, waarbij op de achtergrond van het zegel-
vel nog enkele aanvullende foto's en afbeeldingen 
getoond worden.

De serie wordt aangekondigd als een ode aan het 
landschap en is ontworpen door Huub de Lang en 
Anne Schaufeli van Studio026 in Velp. De lucht-
foto's zijn gemaakt door een specialist op dit gebied, 
Karel Tomeï uit Eindhoven.

De eerste uitgiften van deze serie tonen vanuit de 
lucht bezien de provincies Groningen (Afb. 04), 
Friesland (Afb. 05) en Drenthe (Afb. 06). Het 
genoemde artikel in Collect Magazine bevat nog 
enige interessante achtergrondinformatie bij deze 
wederom fraaie uitgifte.

De zegelblokken op gegomd papier, zijn in Offset 
gedrukt, waarschijnlijk bij Kon. Johan Enschedé te 
Haarlem en zijn bij de Collect Club te bestellen. Zij 
hebben als artikelnummer respectievelijk 820031, 
820032 en 820033. De prijs bedraagt € 4,80 per 
zegelblok met 5 zegels tariefwaarde 1. 

Afb. 03

Afb. 04 Afb. 05 Afb. 06

Hugo de Groot “Het wonder van Holland” 
Nieuw format persoonlijk zegelblok
In Bulletin 194 maakte ik reeds melding van deze 
uitgifte, maar daarbij was enkel de voorzijde van 
het mapje afgebeeld waarin dit zegelblok is uitge-
geven. Bijgaand treft u daarom alsnog het complete 
zegelvel aan (Afb. 03). Het in drie delen uitklapbare 
mapje bevat veel interessante informatie over deze 
grote Nederlandse rechtsgeleerde die in zijn tijd 
onbetwist gold als invloedrijkste Hollander!
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Het oude internationale kader

De Chinese dierenriem
In de sedert 2016 lopende serie blokjes van 2 zegels 
internationaal tarief met als thema de tekens van de 
Chinese dierenriem zijn we in 2022 inmiddels met het 
jaar van de tijger bij het achtste teken van de Chinese 
dierenriem aangekomen na het jaar van de aap, de haan, 
de hond, het varken de rat en de os. Op 16 november 
2021 verscheen namelijk een blokje ter afsluiting van 
het jaar van de os en ter verwelkoming van het jaar 
van de tijger zoals ik in Bulletin 194 reeds beschreef. 
Op 3 januari 2022 verscheen vervolgens, in lijn met de 
afgelopen jaren een blokje met twee zegels met daarop 
de tijger en het jaartal 2022 (Afb. 07).

Afb. 07

Het zegelblokje is gedrukt bij Kon. Johan Enschedé te 
Haarlem in Offsetdruk. De kostprijs bedraagt € 3,10 
per blokje en het blokje is te bestellen bij de Collect Club 
onder artikelnummer 780031. 

    Johan Schaminée 01.05.2022

Zegels met het Europamotief worden nog steeds volop 
verzameld. En omdat jaarlijks sommige ervan tevens in 
boekjes worden uitgegeven, hebben ook een aantal van 
onze leden er belangstelling voor. Later dit jaar besteed 
ik er – net als de afgelopen jaren – in dit bulletin extra 
aandacht aan.
Het is interessant te zien hoe elk land met het thema 
omgaat. Dat thema wordt bepaald door PostEurop, 
een associatie van 53 Europese landen, opgericht in 
1993 door de CEPT. Deze laatste organisatie kwam al 
in 1956 – bij een beperkt aantal landen - met de eerste 
Europazegels. 

Elders in dit blad is te lezen dat dit jaar het thema 
‘Mythen en verhalen’ is. Eind april besloot PostEurop 
het thema voor de Europazegels van 2023 aan te passen. 
De al vastgestelde thema’s schuiven één jaar op en het 
thema voor komend jaar wordt ‘Vrede’. Opgeschoven 
zijn ‘Onderwater flora en fauna’(nu 2024) en ‘Nationale 
Archeologische Ontdekkingen’(nu 2025). 

Nieuw thema Europa 2023 09-05-2022
door Walter de Rooij

Sinds 27 maart van dit jaar zijn Rusland en Belarus 
voor onbepaalde tijd geschorst door PostEurop. De 
Europazegels van Belarus zijn overigens gewoon op 6 mei 
verschenen (bevindt zich geen boekje bij). De zegel van 
Rusland verscheen al eerder op 20 januari, toen er nog 
weinig aan de hand was. 

Walter de Rooij, 9 mei 2022
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Postsets c.a. door
Johan Schaminée

Beleef de natuur: Fort Ellewoutsdijk 

Op 22 maart 2022 verscheen in de serie Beleef de natuur 
een nieuwe postset met als onderwerp de natuur van 
Fort Ellewoutsdijk. Illustratrice Michelle Dujardin heeft 
op drie verschillende zegels op een zeer fraaie wijze een 
grutto, een kokkel en een zeehond afgebeeld (Afb. 01). 

Het Fort Ellewoutsdijk ligt in de provincie Zeeland 
en is in de periode van 1835 tot 1839 gebouwd na de 
afscheiding van België in 1830 en maakte deel uit van 
de zogenaamde Scheldelinie. Het betreft in feite twee 
forten aan de weerszijden van de Westerschelde, die 
moesten zorgen voor controle vanuit Nederland over de 
scheepvaart van en naar Antwerpen en indien nodig te 
voorkomen dat er scheepvaartverkeer naar Antwerpen 
mogelijk was. Sinds 1981 is het verdedigingswerk 
vanwege de bijzondere natuurwaarden overgedragen in 
eigendom aan de vereniging Natuurmonumenten. Op 

bijgevoegde afbeelding is een deel van het voormalige fort 
te zien vanaf de Westerschelde (Afb. 02). Met dank aan 
Beeldbank VenW.nl, Rijkswaterstaat voor de afbeelding. 
Rond het fort broeden o.m. de boerenzwaluw en de 
gekraagde roodstaart.

De set bestaat uit het genoemde velletje en drie 
bijbehorende ansichtkaarten met daarop elk van de drie 
zegelafbeeldingen en wordt geleverd in een transparante 
stevige enveloppe. De velletjes zijn gedrukt in Offset bij 
Kon. Johan Enschedé te Haarlem. Het artikelnummer bij 
de Collect Club is 820015 en de verkoopprijs bedraagt 
€ 4,95. In de voorjaarsperiode werd de set gratis mee-
geleverd bij een bestelling vanaf € 15,00 zolang de 
voorraad strekt.

    Johan Schaminée  01.05.2022

Afb. 01

Nieuwe recente uitgiften

Afb. 02
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Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

Er zijn in de afgelopen maanden door de diverse post-
organisaties weer heel wat automaatstroken uitgegeven. 
De meeste komen in dit artikel aan de orde zonder 
dat alle details daarbij worden vermeld. De nieuwste 
Spaanse automaatstroken komen in het volgende 
overzicht aan de beurt. 

De trend is dat meer postorganisaties overgaan op het 
weergeven van een datamatrixcode op automaatstroken. 
Frankrijk en Duitsland doen dat al. In Engeland wil 
Royal Mail alle postzegels voortaan gaan voorzien van 
een dergelijke code. In verband daarmee is daar een 

Aland
Aland is inmiddels 100 jaar autonoom wat voor Aland 
Post reden was om op 1 februari van dit jaar vier nieuwe 
automaatstroken uit te geven die het karakteristieke 
van de eilandengroep en de eigenzinnigheid van haar 
bewoners moeten uitdrukken. Hiervoor zijn symbolen 

als onder andere een libelle, een vuurtoren, een schip, 
een zwaan en een rendier gebruikt. De afbeeldingen 
op de stroken zijn gemaakt door grafisch ontwerpster 
Annika Rehn Zetterqvist. De stroken (afb. 1a en 1b) zijn 
in offset gedrukt door Walsall Security Printers

omruilactie gaande waardoor mensen bepaalde oude 
zegels zonder datamatrix kunnen omruilen tegen zegels 
met datamatrix. De Post and Go stroken kunnen er 
volgens de laatste berichten nog wel gebruikt blijven 
worden. Of die stroken in de toekomst door de automaat 
voorzien gaan worden van een datamatrix is nog 
onduidelijk.

Hieronder hoop ik u weer voldoende op de hoogte  
te brengen van de laatste uitgiftes op automaatstroken 
gebied. 

Afb. 1a Afb. 1b

24 Postaumaat - Bulletin nr. 195 - mei 2022



Faeröer
Het openbaar vervoer op de Faeröer eilanden ziet u 
weergegeven op de vier stroken die op drie januari 
van dit jaar zijn uitgegeven. Voor de verkoop zijn twee 
soorten automaten gebruikt: de acon automaat/printer 
die in de postkantoren van de postorganisatie staat en 
de IAR tafel automaat die door de filatelistische dienst 
van Posta FO wordt gebruikt. Hierdoor is er verschil 
in opdruk zoals u kunt opmaken uit de afbeeldingen. 
De stroken van afbeelding 2 zijn beprint door de 
IAR automaat en die van afbeelding 3 door een aCon 
automaat.

Groenland
Op 9 november 2021 gaf het postbedrijf van Groenland 
(Tusass Greenland) een serie automaatstroken uit 
waarop zeehonden staan afgebeeld (afb. 4 a eb 4 b). De 
zeehonden passen bij de vorige edities automaatstroken 
van het postbedrijf. Eervorig jaar waren sledehonden het 
onderwerp op de stroken en het jaar daarvoor ijsberen. 

Zeehonden zijn een 
lekkernij voor de 
ijsberen. De foto’s 
van de zeehonden 
zijn gemaakt door de 
Groenlandse natuur-
wetenschapper 
Aqqalu Rosing-
Asvid. De stroken 
werden gedrukt door 
het Deense Limo 
Lavels A/S.

Groot Brittannië
Door de Corona pandemie werd de Stampex de 
afgelopen twee jaar, 2020 en 2021, digitaal gehouden. 
Dit jaar was het weer mogelijk om de Londense post-
zegelbeurs vrijwel als vanouds te organiseren. Het Postal 
Museum gaf daarom vanaf 19 tot en met 26 februari 
twee stroken uit met de extra print ‘Londen 2022’. 

Afb. 2 Afb. 3

Afb. 4a Afb. 4b

Afb. 5 Afb. 6

De nieuwste expositie in het museum gaat over 
postcodes. De titel van de expositie is ‘Sorting Britain: 
The power of Postcodes.’. Gedurende de expositie die 
loopt van 30 maart dit jaar tot 1 januari 2023, zijn er in 
het museum twee automaatstroken met de extra print 
‘Sorting Britain’ (afb. 5 en 6) te koop.
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Hong Kong
Hong Kong heeft als symbool voor de stad een bloem 
gekozen. Het is de bloem van de Bauhinia Blakeana,  
een boom die ook elders in China voorkomt. Vanaf  
23 december 2021 geeft Hong Kong automaatstroken uit 
met een afbeelding van die bloem (afb. 7). De stroken 
zien er mooi uit. Rechts op de stroken is een datamatrix 
geprint en op de achterkant van het drager papier staat 
in het Engels en Chinees vermeld dat de strook zo snel 
mogelijk gebruikt moet worden omdat de print snel 
vervaagt (afb. 8). Dat vervagen valt echter wel mee. De 
print op stroken van twee jaar geleden uit één van de  
nu in dienst zijnde automaat ziet er nog goed uit.

Ierland
Zoals in voorgaande jaren geeft An post dit jaar, vanaf 
31 maart, 8 automaatstroken c.q. rolzegels uit in het 
kader van een speciaal thema. Deze keer is het ‘Art 
on a stamp’. De afbeeldingen op de stroken zijn een 
weerspiegeling van het Ierse erfgoed, zoals gezien en 
gemaakt door ontwerpers en kunstenaars. Het resultaat 
ziet u weergegeven op de stroken (afb. 9 en 10). De 
hier weergegeven stroken zijn in feite rolzegels. Op 
de codereeksen na zijn de rolzegels vrijwel gelijk aan 
de automaatstroken. Dat de hier afgebeelde stroken 
rolzegels zijn, kunt u zien aan de code reeks, die op elke 
strook gelijk is (02501000001). Bovendien zijn de 
stroken geheel gedrukt door de drukker. Bij automaat-
stroken krijgt elke strook een frankeerwaarde en een 

Afb. 7

eigen code die beide door de automaat op de strook 
worden geprint.
De eerste dag op de rolzegels wordt vermeld als 22090. 
De eerste twee cijfers geven het jaartal aan en de 
volgende drie cijfers de dag. De eerste dag is hier de 
90ste dag van 2022, dat is 31 maart 2022. De stroken 
zijn gedrukt door het Ierse CCL Label Ireland Ltd.

Afb. 8

Afb. 9 Afb. 10
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Israel
Op de eerste Israëlische automaatstrook 
van 2022 staat een duif met op de achter-
grond een flatgebouw. Het is de eerste van 
een nieuwe reeks stroken die dit jaar door 
Israel Post worden uitgegeven. Het thema 
is deze keer ‘dieren in een stedelijke 
omgeving’. De Latijnse naam van de duif is 
‘columba livia domestica’. Het is een vogel 
die graag in een rotsachtige omgeving leeft. 
Voor de duif komt de stad overeen met 
zo’n omgeving. De vogel leeft er dan ook 
in groten getale, waar niet iedereen even blij 
mee is. In heilige geschriften is de duif een 
belangrijk dier en ook in de praktijk is de vogel 
belangrijk gebleken, als postduif bijvoorbeeld. Het is 
niet voor niets dat de reeks stroken die het Israëlische 
postbedrijf voor ogen heeft, begint met de afbeelding 
van een duif. De strook is op 2 januari 2022 uitgegeven. 
Op afbeelding 12  ziet u de strook met eerstedag 
afstempeling. Aan de hand van kantoorstempels van 
11 Israëlische postkantoren waar een aCon automaat 
staat, zie afbeelding 11, is te bepalen waar men nu 
moet zijn in Israel om de strook uit een automaat 
te kunnen kopen.

Op de tweede strook van de reeks staat de Hop (afb. 13, 
met eerstedag afstempeling). De uitgiftedatum is 
15 februari 2022. In Nederland is de vogel bijna uit-
gestorven. Van een vogelaar vernam ik een laatste 
waarneming van enkele jaren geleden: een stapeltje 
veren van een Hop die opgepeuzeld was door een vos. 
In Israel komt deze vogel zodanig veel voor dat volgens 
Israel Post deze de afbeelding op een automaatstrook 
waard is. Het is bovendien een mooie vogel om te zien. 
De Latijnse naam voor de Hop is ‘Upupa epops’ en past 

wel bij een gezegde dat ik op internet zag: ‘stinken als 
een Hop’. De vogel kan door zijn vele uitwerpselen voor 
veel stank zorgen, vandaar. De afbeelding op de strook 
mag er in elk geval zijn en zal zeker geen kwalijke 
geuren afgeven.

De derde automaatstrook werd ook op 15 februari van 
dit jaar uitgegeven. Het dier dat op die strook staat is 
een Waaierteengekko, een soort hagedis. 
De Latijnse aanduiding is ‘ptyodactylus guttatus’. Het 

beest heeft vliegen, 
spinnen, sprinkhanen 
en schorpioenen op z’n 
menukaart staan. Wel 
fijn, als zo’n hagedis in 
de buurt is. 
Op afbeelding 14 ziet u 
de strook met eerstedag 
afstempeling.

Afb. 11

Afb. 12

Afb. 13 Afb. 14
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Afbeelding 15 is een overzicht van de automaatstroken 
die dit jaar al zijn uitgegeven en die in het kader van 
de reeks ‘dieren in een stedelijke omgeving’ nog zullen 
worden uitgegeven. De afbeeldingen op de stroken 
zijn gemaakt door de Israëlische kunstenaar Ronan 
Goldberg. De automaten geven in de rechter bovenhoek 
van de stroken bij aankoop een thermische print af 
van het automaatnummer en van de frankeerwaarde 
in shekels.

Jaar van de tijger (Gibraltar, Macao, Singapore 
en Taiwan)
Op 1 februari van dit jaar brak het jaar van de tijger 
aan. Ook voor veel filatelisten was dat een belangrijk 
moment. Heel veel postorganisaties geven er inmiddels 
aandacht aan door het uitgeven van een speciale post-
zegel. Gelukkig zijn er maar een paar die het Chinese 
nieuwjaar vieren met de uitgifte van een automaatzegel. 
Gibraltar Post gaf op 25 februari een mooie strook uit 
(afb. 16), die ontworpen is door grafisch ontwerper 
Stephen Perera. De strook is in offset gedrukt door 
Bpost Security Printers.

Macao Post was met 15 februari een stukje eerder met 
de uitgifte van een speciale strook. Op deze strook is de 
tijger wat meer herkenbaar. Bij de aanschaf van deze
stroken moet u er rekening mee houden dat Macao Post 
drie soorten automaten in gebruik heeft (Klüssendorf, 
Nagler, en New Vision), elk met een eigen print op de 
stroken. Op de afbeelding van de eerste dag enveloppe 
(afb. 17) ziet u de stroken zoals ze uit de New Vision 
automaat komen.

Sing Post, het postbedrijf in Singapore, gaf al op 7 
januari een ‘jaar van de tijger strook’ uit (afb, 18). Op 
die datum was de speciale automaatstrook te koop in 
het hoofdpostkantoor van Singapore stad en in het 
Suntec Postkantoor. In beide kantoren staan de SAM 
kiosk - automaten die de stroken voor een klein bedrag 
uitprinten. SAM staat voor Self-service Automated 
Machine.

Afb. 15

Afb. 16

Afb. 17

Afb. 18

28 Postaumaat - Bulletin nr. 195 - mei 2022



De stroken uit de automaat die in het hoofdkantoor van 
Guernsey Post staat, geven als extra tekst in de print 
‘Envoy House’.

Kortom, er valt heel wat te halen van deze eilanden. 
Als u via internet gaat bestellen bij Jersey Post of 
Guernsey Post, dan moet u er rekening mee houden 
dat er door PostNL gevraagd wordt om extra te betalen 
in verband met inklaringskosten en de BTW die wordt 
geheven. Dit is een gevolg van de Brexit. Als u dit niet 
betaalt dan stuurt PostNL de bestelling retour. Dit geldt 
ook voor bestellingen bij Royal Mail of bij IOM post 
(van het eiland Man)! Lees over de heffingen op de site 
van PostNL.

Kanaaleilanden Jersey en Guernsey
Culinaire hoogstandjes worden getoond op de nieuwste automaatstroken 
(zes stuks) van Guernsey (afb.19). De eerste dag van uitgifte is 19 
februari 2022. Onder de noemer van ‘Bailiwick Cuisine’ worden diverse 
lekkernijen op de stroken getoond: een bonenpotje, krentenbrood, harde 
broodjes, kreeft, appelgebak en een krabgerecht. 
Jersey Post laat op haar nieuwste zes automaatstroken zien welke 
lekkernijen er uit de omringende zee geoogst kunnen worden (afb. 20): 
vis, krabben en kreeften en schelpdieren.

De eerstedag uitgiftedatum van de stroken uit Jersey 
is 17 februari 2022. De stroken van zowel Jersey - als 
van Guernsey Post zijn gedrukt door Walsall Security 
Printers. 
De in gebruik zijnde automaten op de eilanden staan er 
op diverse locaties. Vrijwel elke locatie wordt ook op de 
strook vermeld. Op Jersey bijvoorbeeld staat zowel in 
Broadstreet (in Saint Helier) als in het hoofdkantoor van 
Jersey Post een Post and Go automaat. Op de stroken 
uit het hoofdkantoor staat ‘Post office HQ’ (Head-
Quarters) en op de stroken uit het postkantoor aan 
Broadstreet staat ‘Broadstreet’. Op Guernsey is sprake 
van een vergelijkbare situatie. In het ‘Guernsey 
Information Centre’ aan de haven van St Peters Port 
staat een automaat waar toeristen automaatstroken 
kunnen kopen waarop staat ‘Bianvnu en Guernesi’ 
(Welkom op Guernsey) (afb. 21). Zelfs de passagiers 
van cruiseschepen worden op de automaatstroken 
verwelkomd. Op 23 april meerde het schip ‘Spirit of 
Adventure’ in de haven van St Peters Port aan. Op 
de automaatstroken wordt dan ‘Welcom Spirit of 
Adventure’ geprint. Dat is een leuke binnenkomer voor 
toeristen, maar ook een fikse aanslag op de portemonnee 
van de verzamelaar die helemaal compleet wil zijn.

Afb. 19 Afb. 20

Afb. 21
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Isle of Man
Op 27 oktober 2021 gaf IOM post een serie automaatstroken uit met afbeeldingen 
erop van Thomas the tank engine, een locomotief. Thomas is de hoofdpersoon 
in een kinderverhaal waarover een tv serie is gemaakt. Deze locomotief maakt 
volgens het verhaal van alles mee en raakt bevriend met andere locomotieven. 
De serie bestaat uit 6 stroken. Door het gebruik van verschillende automaten 
zijn er verschillende print varianten te onderscheiden.  De variant die hier wordt 
afgebeeld (afb. 22), is afkomstig uit de acon printer van de filatelistische dienst.

IOM post was in verband met het zeventigste jaar dat koningin Elisabeth op de 
troon zit wat uitbundiger dan gewoonlijk met het uitgeven van postzegels en 
automaatstroken. Op 17 februari 2022 verschenen er 8 automaatstroken die elk 
een gebeurtenis uit haar leven laten zien (afb 23 a, b c). Ook bij deze serie zijn er 
varianten te onderscheiden in de opdruk. De hier getoonde stroken zijn beprint 
door een kiosk automaat die in één van de postkantoren op het eiland staat.

Afb. 22

Afb. 23a Afb. 23b

Afb. 23c

Oostenrijk
De Oostenrijkse posterijen gaven op 8 januari 2022 twee 
nieuwe stroken uit met plantmotief. Op de afgebeelde 
stroken ziet u de zonnebloem (afb. 24) en de lijsterbes 
(afb. 25). De stroken zijn voorzien van verschillende 

Afb. 24 Afb. 25

opdrukken: PHILATELIE.SHOP; ÖVEBRIA 2022; 
SONDERPOSTAMT; VÖPH. Andere opdrukken 
kunnen nog volgen.
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LAND                 DATUM      CATALOGUSNR.          MOTIEF                                                        NOMINAAL         INHOUD 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Åland 40 
 
ÅLAND jun 9 40  Hedendaagse kunst  EUR 22.40 7x €3.20 
ALBANIË mrt 30 43  Europa 2021: bedreigde inheemse dieren  LEI 400 1x150, 1x250 lekë 
ALDERNEY feb 4 29 P Platina jubileum koningin  GBP 21.12 4x£0.50,0.70,0.75,1.00, 
       1.15,1.20 
AUSTRALIË feb 8 1008 Z Wenszegels: hart  AUD 11.00 10x $1.10 
 feb 8 1009 Z Wenszegels: rozen  AUD 11.00 10x $1.10 
 feb 8 1010 Z Wenszegels: happy birthday  AUD 11.00 10x $1.10 
 feb 8 1011 Z Wenszegels: eendje  AUD 11.00 10x $1.10 
 feb 8 1012 P Huwelijksboekje                                      (+0.75) AUD 35.95 16x $2.20 
 feb 22 1013 Z Ons mooie continent  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 8 1014 Z Kampioenschap herdershonden, BrWhCollie AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 8 1015 Z idem, Kelpie  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 8 1016 Z idem, BlWhCollie  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 15 1017 Z Filmregisseurs: Giiliam Armstrong AM  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 15 1018 Z Filmregisseurs: Baz Luhrmann  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 15 1019 Z Filmregisseurs: George Miller AO  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 15 1020 Z Filmregisseurs: Warwick Thornton  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 15 1021 Z Filmregisseurs: Peter Weir AM  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 5 1022 Z Platina Jubileum Koningin Elizabeth II  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 12 1023 Z Postkaarten naar het front (W.O. I)  AUD 22.00 20x $1.10 
 mei 3 1024 Z Vezel- en textielkunst Aboriginals 1  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 3 1025 Z Vezel- en textielkunst Aboriginals 2  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 3 1026 Z Vezel- en textielkunst Aboriginals 3  AUD 11.00 10x $1.10 
 jun 7 1027 Z Grootpoothoenders: boskalkoen  AUD 11.00 10x $1.10 
 jun 7 1028 Z Grootpoothoenders: rode boshoen  AUD 11.00 10x $1.10 
 jun 7 1029 Z Grootpoothoenders: thermos \meter  AUD 11.00 10x $1.10 
BELGIË okt 24 175 Z Kerst in alle vormen: sneeuwpop  EUR (11.60) 10x 1 België (1.16) 
 okt 24 176 Z Kerst in alle vormen: wintertafereeltje  EUR (20.90) 10x 1 Europa (2.09) 
 okt 24 177 Z Groenten (tien motieven)  EUR (58.00) 50x 1 België (1.16) 
CANADA jan 21 787 Z Eleonar Collins, first lady of Jazz  CAD (5,52) 6x P ($ 0.92) 
 feb 7 788 Z Platina Jubileum Koningin Elizabeth II  CAD (9.20) 10x P ($ 0.92) 
 mrt 1 789 Z Calla (Zantedeschia), plant  CAD (9.20) 10x P ($ 0.92) 
 apr 7 790 Z Orgaan- en weefseldonatie  CAD (9.20) 10x P ($ 0.92) 
 apr 12 791 Z Eid: suikerfeest Islam  CAD (5.52) 6x P ($ 0.92) 
 apr 22 792 Z Salome Bey, lady of blues  CAD (5.52) 6x P ($ 0.92) 
CHINA jan 5 59  Jaar van de Tijger  CNY 960 8x 120 fen 
CHRISTMAS ISL jan 6 SP 16 P Jaar van de tijger ‘leeuwendans’            (+$1.35) AUD 29.95 16x$1.10,2x$2.20,2x$3.30 
CYPRUS mei 6 54  Europa 2022:  mythen en verhalen  EUR 3.92 4x €0.34, 4x €0.64 
DUITSLAND feb 3 125  Klassiek Sprookje Repelsteeltje  EUR 4.85 85+40,100+45,160+55c 
FAERÖER feb 28 73 Z Kalsoy – filmlocatie  DKK 144 3x19kr, 3x29kr 
 mei 16 74 Z Europa: Mythen en verhalen  DKK 144 3x19kr, 3x29kt 
 okt 17 75 Z Kerstboekje  DKK ? ? + 2 postkaarten 
FRANKRIJK jan 10 COM 184 Z Onze blauwe planeet  EUR (17.16) 12x lettre prio (€ 1.43) 
 jan 17 1598A c6 Z 12x Marianne groen, kafttekst: Abonnements… EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
 feb 14 COM 185 Z Dieren in de schemering  EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
 feb 14 1599A c8 Z 12x Marianne rood, kafttekst: ‘timbre coeur’ EUR (17.16) 12x lettre prio (€1.43) 
 mrt 7 1598A c7 Z 12x Marianne groen, kaft: zegel keuze 2021 EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 186 
 
 mrt 14 COM 186 Z De grote ontdekkingsreizigers  EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
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 apr 11 1599A c9 Z 12x Marianne rood, kafttekst: Boutiques…  EUR (17.16) 12x lettre prio (€ 1.43) 
 apr 25 2066 Z Rode Kruis Frankrijk (kruispatronen)  EUR (13.60) 10x lettre verte (€1.16) + € 2.00. 

             F COM 187 
 mei 9 COM 187 Z Bloemen en snoep  EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
 mei 16 1598A c8 Z 12x Marianne groen, kafttekst: ID-timbre… EUR (13.92) 12x lettre verte (€1.16) 
 jun 7 COM 188 Z Smileys  EUR ? ? 
 jun 27 COM 189 Z ‘Verzamelen’  EUR ? ? 
GRIEKENLAND mrt 10 168 Z Reizen in Griekenland: Dodecanese  EUR 10.00 10x €1.00 
 mrt 10 169 Z Reizen in Griekenland: Cyclades  EUR 10.00 10x €1.00 
 mrt 29 170 Z Reizen in Griekenland: Santorini  EUR 10.00 10x €1.00 
 mrt 29 171 Z Reizen in Griekenland: Rhodos  EUR 10.00 10x €1.00 
 mei 12 172  Europa: mythen en verhalen  EUR ? ? 
GROENLAND nov 11 56 Z Kerstboekje  DKK ? ? 
GR BRITTANNIË jan 20 DY 41 P Muziekgrootheden: de Rolling Stones    (+1.95) GBP (20.85) 2x10p,20p,50p,£1.00, 
       6x1st (85p), 6x£1.70 
 feb 1 ? Z Machin met geïntegreerde barcode  GBP (3.40) 4x 1st (85p) 
 feb 1 ? Z idem  GBP (5.16) 4x 1st large (£1.29) 
 feb 1 ? Z idem  GBP (3.84) 4x 2nd large (96p) 
 feb 1 ? Z idem  GBP (6.80) 8x 1st (85p) 
 feb 1 ? Z idem  GBP (5.28) 8x 2nd (66p) 
 feb 4 DY 42 P Platina jubileum Koningin                      (+1.66)  GBP (19.50) 2x2p,10p, 50p, 8x1st (85p), 
       2x£1.50, 4x£1.70 
 mei 5 DY 43 P Onbezongen helden: vrouwen in WO II  GBP (20.75) ? 
 nov 3 LX 67 Z Kerstboekje  GBP ? ? 
 nov 3 LX 68 Z Kerstboekje  GBP ? ? 
IERLAND feb 3 236 Z Wenszegels: love, tarief in maart € 1.25  EUR (11.00) 10x N (= €1.10) 
 mrt 3 237 Z Ierse sportvrouwen  EUR (7.50) 6x N (= €1.25)  
 mrt 24 238 Z Ierse Oscar winnaars  EUR (5.00) 4x N (= €1.25) 
KROATIË mrt 21 94  Flora van Kroatië: rozen  HRK (33.00) 10x A (3.30kn) 
 mrt 21 95  Flora van Kroatië: rozen  HRK (33.00) 10x A (3.30kn) 
 mrt 21 96  Flora van Kroatië: rozen  HRK (33.00) 10x A (3.30kn) 
 nov 28 97  Kerstboekje  HRK ? ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lux 28 
 
 
LUXEMBURG feb 22 28 P Esch 2022, culturele hoofdstad van Europa  EUR (8.00) 10x L50g (80c) 
MACAO jan 5 21  Jaar van de Tijger                              (+6.00 pat) MOP 40.00 2x2.50.4.00,4.50,6.00 pat 
MAN, EILAND feb 6 102 P Platina jubileum Britse vorstin  GBP 20.00 22 zegels tussen 6p en œ1.71 
MONACO jan 4 21 Z Permanente zegel blauw met staatswapen  EUR (11.40) 10x TVP Ecopli (€1.14) 
NEDERLAND feb 21 PR 98 P 200 jaar Mauritshuis                                (+2.85) EUR (12.45) 10x 1 (€ 0.96) 
 mrt 21 PR 99 P Delftse tulpenvazen                                 (+2.85) EUR (12.45) 10x 1 (€ 0.96) 
 mei 9 PR 100 P Het vrouwtje van Stavoren   (Europa)  EUR (12.45) 6x internationaal (€1.55) 
 jun 20 PR 101 P 250 Jaar Koning Willem I  EUR (12.45) 10x 1 (€ 0.96) 
NEW ZEALAND feb 3 212a Z reprint KiwiStamp 2021, 1 kiwi  NZD (15.00) 10x KiwiStamp ($1.50) 
NOORWEGEN jan 17 215 Z 375 Jaar Post Noorwegen  NOK (190) 2x 2 binnenland 20g (19kr) 
 apr 22 216 Z Europa: mythen en verhalen  NOK (280) 5x 2 Europa 20g (28kr) 
 apr 22 217 P Koninklijke Jubilea  NOK (199) 2x 2 (50g), 2x2 (20g) binnenl. 
SINGAPORE jan 7 105 Z Jaar van de tijger  SGD (3.00) 10x 1st local (30c) 
 apr 22 106 Z Festivals 1  SGD (3.00) 10x 1st local (30c) 
 apr 22 107 Z Festivals 2  SGD (3.00) 10x 1st local (30c) 
TSJECHIË jan 20 211  Dag van de Postzegel (drukpers)  CZK (152) 8x B (19 kr) 
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 apr 6 212  Techn. monumenten: Schwarzenberg kanaal CZK (152) 8x B (19 kr) 
VER. STATEN jan 9 457 Z Nieuwe vlagzegel (drie naast elkaar)  USD (11.60) 20x for ever (58c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA boekje 458 
 
 mrt 14 458 Z Bergbloemen, 4 soorten  USD (11.60) 20x for ever (58c) 
VIETNAM feb 14 67  Valentijnsboekje (harten)  VND 40.000 10x 4000d 
 feb 22 68  Koffie: koffieplanten  VND 40.000 10x 4000d 
 feb 22 69  Koffie: koffiebloesem  VND 40.000 10x 4000d 
 feb 22 70  Koffie: koffiebonen onbewerkt  VND 40.000 10x 4000d 
 feb 22 71  Koffie: koffiebonen gebrand  VND 40.000 10x 4000d 
ZWEDEN jan 13 681 Z Povel Ramel 100 jaar, veelzijdig artiest  SEK (130) 10x brev (13kr) 
 jan 13 682 Z Zweeds Instituut voor Standaardisatie 100 j  SEK (130) 10x brev (13kr) 
 apr 28 683 Z Nationale bloem van Zwedem: grasklokje  SEK (130) 10x brev (13kr) 
ZWITSERLAND jan 1 199 Z Rivierlandschappen: Verzasca (TI) bij Brione CHF 9.00 10x 90c 
 jan 1 200 Z Rivierlandschappen: Aare (BE) bij Rubigen CHF 11.00 10x 110c 
 mrt 3 201 Z Dieren in hun behuizing: slak in huisje  CHF 9.00 10x 90c 
 mrt 3 202 Z Dieren in hun behuizing: ijsvogel in holletje CHF 11.00 10x 110c 
 mei 5 203  Pro Patria 2022: nat. feestdag 1 augustus  CHF 15.30 4x90+45c,6x110+55c 
   

P =  prestigeboekje 
PP= prestigeboekje met persoonlijke zegels 

* = nieuw land of gebied   p = Pakje: 20 strips van vijf zegels, bijeen geniet 
a = telblok op elk 25/50e boekje      Z = boekje met zelfklevende zegels 
b = komt voor links/rechts of boven/onder geplakt     V = vouwboekje (USA: convertible booklet) 
c = komt voor met of zonder nummer op marge, en al of niet doorgeperforeerde marge                                                         Walter de Rooij 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noorwegen boekje 216                                                                          Noorwegen boekje 217 (prestige)                                                                                                             
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Opbrengsten van veiling 194, maart 2022
Kavel        Opbrengst

Postaumaatveiling 195 [11 juni 2022]
Bieden op alle kavels kan schriftelijk geschieden. 
Biedingen voor  6 juni 2022 aan:                                          
H. de Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 1531 SH Wormer. 
Ook kan geboden worden per e-mail tot 8 juni 2022: 
ruiterhoek@gmail.com. Veilingkosten zijn 10% voor 
de koper. Kavels voor de volgende veiling kunnen tijdens 
de bijeenkomst ingeleverd worden. Ook toesturen aan 
de veilingmeester is mogelijk. Er worden weinig foto’s 
van kavels afgebeeld. Een foto van een kavel kan indien 
gevraagd, per e-mail worden toegezonden.

Kavel Omschrijving                                                  Inzet €                                                                  

101.    Vel persoonlijke zegels (€ 0,39)  3,-
 Vischpoort Harderwijk 2006 
102. Blok van 4 persoonlijke zegels, 8,-
 Vischpoort Harderwijk met tab 
 als voorloper van de definitieve zegel  
 uit de enige mailer van 50 stuks.
 103. Persoonlijke zegels Vischpoort Harderwijk  3,-
 uit mailer en blok van 10.  
 104. De 2 persoonlijke postzegels Vischpoort  3,- 
 Harderwijk op gelopen brief.  
 105. Vel persoonlijke Decemberzegels 3,-
 Molen de Koe, Ermelo 

 106. Vel persoonlijke Decemberzegels  4,-
 Molen de Koe, Ermelo, met een    
 witte vlek op zegel: 3,4,.7 en 8.
 107. 2 Persoonlijke Weesper watersport- 3,-
 zegels 2008, 1 als misdruk, met toelichting.
108. Set van 5 gestanste zegels (1491 t/m1501b)  3,-
 + de cijfetzegels:  
 5,10 en 25 cent (gestanst, in velletje van 10, 
 en 5 cent in mailer.
 109. Serie gestanste zegels (21 stuks) Beatrix  3,-
 in €-waarde. (Nominaal €.16,33)
110. 2043 Beatrix €.3  gestanst met plaatfout  3,-
 Stip voor de “3”. 
111. 2246b en 2247b, L-fosfor met de bovenkant  4,-
 van het velletje. 
112. 2246b, €.061 1)-fosfor met verschoven kleur. 2,-
113. 2247a, €.0,77 I-fosfor met plaatfout.  3,-
 (kras en puntje onderzijde) 
114. AS Israël, mooie collectie van meer dan  12,-
 50 verschillende sets van 3 waarden. 
 (in stockboek)
115. Klüssendorf 11 waarden met rechtsstaand  2,- 
 rugnummer 55/65/75/100/120/130/140/
 150/450/550/700 

01      46,-         12      140,-          13      70,-          14      20,-
16      24,-         17        24,-     19        2,-           20        2,-
22        3,-         23          5,-           24       5,-  25      15,-
26      15,-         27       15 ,-          28      10,-           29      10,-
34        9,-  40       12,-            41     12,-           42
43      12,- 44       12,-          45       9,- 50      28,-
51        9,-         52       34,-            53     22,-           54
55        6,-         56         1,-            57       1,-  58        2,-
59      14,-         60       26,-            65     16,-           66      26,-
67      10,-         68       16,-            69     20,-           70
71      24,-   72       30,-  75   120,- 76         5,-
80 8,- 81       10,- 82     17,- 83       20,-      
84        7,-         85         8,-            86      1,-           87         7,- 
90      10,-        91        10,-            92       7,-           93  
94     18,- 

 12,-

 12,-

   9,-

   5,-
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116.  Gest. Persoonlijke postzegels op briefstukjes  1,-
 uit 2007 
117.  Klüssendorf 005 en 010 BLAUW met  10,-
 markante rakelstrepen           
118.  Blanco rolzegels, waarvan één met  1,-
 watermerk ringen 
119.  Hangboekje BEATRIX 0,78 W1 W1 W3 W1  4,-
 met vage gelaatsdruk 
120. Filmpostzegel in mapje met bon  1,-
 uit baliefrankeermachine 
121. aCon Ridderkerk TNT00101 3 strips  1,-
 van 5½ zegels deels onbedrukt 
122. Klüssendorf  vier verschillende  1,-
 markante “Springers” 
123. Album met honderden FRAMA’s eerste  1,-
 en laatste dag (alles netjes op briefjes 
 aangegeven) 
124. Luxe album met zwarte bladen in cassette  5,-
 met tientallen FRAMA-sets 
           005/070/100, 005/075/100 en later 
 005/080/100 (aanschaf fl. 370,00)

Kavel 102

Kavel 103

Kavel 104

Kavel 106
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Kavel 107

Kavel 108a

Kavel 108b

Kavel 109

Kavel 110 Kavel 111a Kavel 111b

Kavel 113
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Kavel 116

Kavel 117

Kavel 118

Kavel 120a

Kavel 119
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Kavel 121

Kavel 122

Kavel 123

Kavel 124
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Rolzegels              
201 172B R O 11 strip gevouwen 1,- 
202 481R 5 strip cat. 4,50 1,- 
203 619RD 5 strip cat. 18,00 2,- 
204 621RG 5 strip cat. 9,00 1,-
205 624 Rb 5 strip cat. 75,00  8,- 
206 628REK 5 strip cat. 50,00 10,-
207 634RC  5 strip cat. 20,00 3,-
208 942 RB 5 strip cat. 6,00 1,-    
209 944RC 6 strip cat. 16,00 2,-    
210 951 R9 6 strip cat. 6,00 1,-    
211 956RD 5 strip  2,-    
212 956RD 6 strip cat. 26,00  3,-    
213 1010R 6 strip cat. 50,00 5,-    
214 1064R 5 strip + 1064R  6 strip  2,-    
215 1117 R 6 strip cat. 10,00 1,-    
216 1118R 6 strip cat. 15,00 1,-    
217 1251RA 6 strip cat. 80,00 8,-    
218 1307+1308  s strips  5,-    
219 1312R+1323R 5 strips 2,-    
220 1335 RO 33 strip cat. 120,00 5,-     
221 1354R 6 strip cat. 60,00 6,-    
222 1362R 6 strip cat. 14,00 2,-    
223 1408R 9 strip met rode eindstreep 5,-    
224 1492R 6 strip cat. 40,00 5,-    
225 1707 10 strip met rode eindstreep 5,-    
226 2748R met rode eindstreep 4,-

Automaatboekjes Nederland                                                 
301 1H zegelinhoud  gedecentreerd 5,-
            gesneden  
302 1H lichte zegel verschuiving 10,-          
303 1Mx zegelinhoud niet ingeplakt 10,-
 geweest   
304 2My zegelinhoud niet ingeplakt 10,-
 geweest                
305 8bF  7 stuks cat. 70,00 3,-           
306 8bF  7 stuks cat. 70,00 3,-           
307 8bF telblok cat. 35,00 3,-           
308 9b scheef gesneden cat. 160,00 25,-
 pracht exemplaar                  
309 9hF 9 stuks cat. 54,00 1,-            
310 10aD snijlijn 9 ½mm cat. 20,00 2,-            
311 10aD snijlijn 8+4 mm cat. 35,00 5,-           
312 10aW snijlijn 8 mm cat. 20,00 2,-           
313 10aW rode kleurstreep in tekst 2,-
 cat. 14,00                                                                      
314 10bF gekapt telblok cat. 35,00 7,-            
315 12a vette druk van 2 x 35,00 10,-             
316 17a zegels tegen bovenrand 4,-
 extra vouw op perforatie  
317 30 FDC met snijlijn links boven 1,-           
318 82b cat. 75,00 10,-
 

Hangverpakkingen, hangblokjes, mailers                   
401 V1740-45 3x in speciale verpakking 5,-       
 met CD                                                                                    
402 V1984 hersteld kapsel 1,-             
403 V2036+V2038+V2039+V2040+V2041 13,-
 nominaal 15,00   
404 Vaa 2037 ( 5x0.39) met verschoven 75,-
 tanding midden door zegelbeeld                              
405 Brief met zegel uit Vaa 2037 met          15,-
 verschoven tanding dwars door
 zegel zeldzaam !!!!!
406 V2036 hersteld kapsel 1,-            
407 V2139b L fosfor, zegel 1 links             10,- 
  1 tand niet gestansd  leuk!!!! 
408 V2210 4 stuks met verschillende 1,- 
 stempels  
409 Va 2244, plaatfout zegel 5 blauwe punt 4,-
410 V2469 kleurveeg in tekst 5,-            
411 V2560 plaatfout in tekst verticaal 6,-
 streep door tweede nul van 2008                             
412 V2621 5x0,77 kleerhanger  zonder 60,-
 fosfor TNT Post W1W1W1W1
 cat. 175,00  
413 Hangverpakkingen NVPH 1988 4,-
 adreswijzigingskaarten                                               
414 Hangverpakking 2001 4,-
 5 adreswijzigingskaarten                            
415     Hangverpakkingen 2001 4,- 
 5 briefkaarten.
416 Hangverpakking vijfmaal 4,-
 Priorityblad  
417 Persoonlijke zegel Vierdaagse 2008             10.-
 wandelaar met Waalbrug . Achterkant                     
 vel OKI printer                    
418 Persoonlijke  zegel Vierdaagse 2008 10,- 
 Waalbrug . Achterkant vel OKI printer.                    
419 Persoonlijke zegel Vierdaagse 2009 10,-
 Mensen + vlaggen. Achterkant OKI printer  
 
Diversen   
501 Circa 65 boekjes vanaf  nr  3 1,-                   
502 Au 8-30 op 19 FDC  1,- 
 15 verschillende plaatsen gestempeld                    
503 Belgie, boekjes 14-15 14 stuks 1,- 
 ook telblokken                 
504 Engeland 21 boekjes 1e en 2e klas zegels  40,- 
 nominaal 120,00  
505 Engeland 7 prestige boekjes 24,- 
 nominaal 47,50     
506 Engelse kolonie 8 prestige  boekjes 8,- 
507 Guernsey 5 boekjes 10,-     
508 Jersey-Guernsey 7 prestige boekjes 10,-
 nominaal 35,00 
509 Noorwegen 4 lokale boekjes 10,-
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Nieuwe automaten in Oostenrijk door Joost Hoogendoorn en 
Hens Wolf

Een beetje buiten de aandacht van veel verzamelaars is 
de Oostenrijkse Post een tijdje geleden begonnen met 
een proef met een nieuwe brief- en pakketautomaat. 
Kennelijk bevalt het huidige Informa-systeem niet, 
omdat de automaten erg storingsgevoelig blijken te zijn 
en daar win je geen klanten mee. Als de proef slaagt, is 
het de bedoeling om dit type ‘Versandstation’ in heel 
Oostenrijk uit te rollen. Integrex Ltd uit Engeland zou 
de fabrikant zijn.

De stroken zijn zelfklevend en ze komen op drager-
papier uit de automaat. Wie meer dan één strook bestelt, 
krijgt ze in een strip, zij het dat die na elke strook is 
ingesneden.
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Links staat verticaal ECO (voor ECONOMY) of 
PRIORITY. Rechts staat op alle zegels SB, hetgeen staat 
voor ‘Selbstbedienung’. Daarmee is duidelijk dat het niet 
om loketstroken, maar om automaatstroken gaat.

Het is mogelijk om uit de automaat ook Track and 
Trace stroken te krijgen, waarmee men de route van het 
poststuk kan volgen. Dat wordt weergegeven met wel 
speelse tekentjes.

De proef bestaat uit slechts drie automaten in Wenen 
met de postcodes 13000, 13992 en 23000. Die zijn 
bovenaan de stroken terug te vinden. Er staat een 
matrixcode op de zegels en ook een weergave van het 
logo van de Oostenrijkse Post (het posthoorntje), maar 
de landsnaam ÖSTERREICH ontbreekt!
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