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Filatelistische elementen
Deel 11: Postzegels in boekjes
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Inleiding
Het postzegelboekje is een van de
twaalf filatelistische elementen. Een
‘gewoon’ postzegelboekje bestaat
ten minste uit een kaft met vast
daarin afscheurbare of zelfplakkende
postzegels. Het opnemen van enkele
postzegelboekjes in een thematische
verzameling is zeer aanbevelenswaardig. Het postzegelboekje moet com-
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pleet (= onbeschadigd) zijn, maar
thematisch moet het daarbij niet
gaan om de postzegels zelf, want als
dat geval is, kan beter die postzegel
worden getoond. De ‘meerwaarde’
van een postzegelboekje zit juist in
andere zaken zoals de afbeelding op
de kaft (binnen-, buiten-, voor- of
achterzijde) of de eventueel tus-

Postzegelboekjes via het loket
De Luxemburgse Post is de ‘uitvinder’ van het postzegelboekje. In
1895 scheurde de Luxemburgse Post
zegelvellen van gangbare waarden
in kleine partjes, voorzag de kleinere
velletjes van een kaftje en bood het
geheel als een handig boekje aan. Het
duurde niet lang of andere postadministraties volgden het Luxemburgse
voorbeeld: Verenigde Staten (1900),
Canada (1900), Hongarije (1901),
Nederland (1902).
De eerste Nederlandse postzegelboekjes werden aan het loket verkocht met als inhoud een aantal
postzegels in gangbare waarden,
tussen twee kaftjes bijeengehouden
met ponsringen of nietjes. Voor deze
boekjes werden speciale zegelvellen
gedrukt. In Nederland verscheen het
eerste loketboekje in 1902 (4), het
laatste loketboekje in 1950 (5). Niet
alle boekjes zijn thematisch erg inte-
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senliggende blaadjes met teksten of
afbeeldingen.
Het is vaak lastig om de thematische
gegevens op de binnenzijde van de
kaft of op de tussenliggende blaadjes
goed in een verzameling te tonen.
Dit kan door zorgvuldig het nietje te
verwijderen of door het boekje langs
het nietje te vouwen.
Hoewel soms anders wordt beweerd,
is het niet nodig dat een deel van de
postzegels in het postzegelboekje
wordt getoond (1); als het om de
afbeelding op de kaft gaat, mag worden volstaan met slechts het tonen
van de kaft van het boekje (2).
In dit artikel staan de Nederlandse
uitgiften centraal. Vanzelfsprekend
verschijnen in het buitenland jaarlijks
honderden postzegelboekjes die thematisch ook zeer interessant zijn (3).
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ressant, maar er zijn boekjes uit deze
periode met op de kaft thematisch
bruikbare reclameafbeeldingen en
teksten (6a, 6b) en met velletjes met
reclameafbeeldingen en -teksten (6c).
Ook in het buitenland zijn in deze
tijd van dit soort boekjes verschenen,
vaak thematisch goed bruikbare (7a,
7b, zijnde de achterzijde en een binnenblad van afbeelding 1).
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Postzegelboekjes uit de
automaat
In 1962 begon de Nederlandse PTT
een proef met boekjes die geschikt
waren voor verkoop in automaten. Er
werden verscheidene ‘proefboekjes’
(8) gemaakt, eerst alleen voor intern
gebruik, later voor verkoop aan het
publiek. In 1964 verscheen het eerste

Nederlandse automaatboekje (9).
Thematisch bieden deze boekjes weinig mogelijkheden. Vanaf het midden
van de jaren negentig verdwenen de
automaten uit het straatbeeld. Het
laatste automaatboekje verscheen in
1994.
Postzegelboekjes weer via het
loket
Naast deze ‘echte’ automaatboekjes kwam in Nederland, te beginnen met het Rode Kruis-boekje in
1983, ook een aantal boekjes uit die
uiterlijk niet anders zijn, maar alleen
aan het loket werden verkocht. Dit
Rode Kruisboekje kan thematisch
interessant zijn vanwege tekst en/of
afbeeldingen op de kaft (10a) of
vanwege de tekst en/of afbeeldingen
aan de binnenzijde (10b). Na 1994
gaf de PTT postzegelboekjes uit die
uitsluitend aan het loket verkrijgbaar
waren. Een bijzonder postzegelboek
met veel thematische mogelijkheden
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postzegelvereniging Postaumaat bij
haar 35-jarig bestaan in 2008 een
‘eigen’ boekje uitgegeven (13).
Postzegelboekjes met hangoog
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is het in 1999 verschenen ‘Sterrenboek’ (11); dit boek bevat kerstzegels
op zelfklevende velletjes. Ook postzegelboekjes met zelfklevende zegels
zijn uitgegeven (12).
Postzegelboekjes op bestelling
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Particulieren konden postzegelboekjes met persoonlijke postzegels laten
maken. Zo heeft de gespecialiseerde
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Vanaf augustus 1996 biedt de PTT
postzegels aan in verpakte vorm:
‘schapverpakking’. Het betreft dan
zegels in velletjes van tien stuks (velletjes gelegenheidszegels, 14). Ook zijn
er schapverpakkingen met veel meer
zegels, wel vijftig tot honderd zegels
in één verpakking. Het betreft dan
veelal zegels voor zakelijk gebruik.
Postzegelboekjes zijn verkrijgbaar aan
het loket (uit het schap) en/of via een
automaat.
Kenmerkend voor de schapverpakking is het ‘hangoog’ in de verpakking, waarmee het geheel hangend in
een schap kan worden aangeboden.
In eerste instantie zaten de zegels los
in kartonnen hoesjes. Deze kartonnen hoesjes zijn thematisch niet
bruikbaar omdat zegels en hoesje
niet aan elkaar vastzitten. Met ingang
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van 1 juli 2001 is de PTT met de uitgifte van de kartonnen hangboekjes
gestopt.
Vanaf 1998 zijn zegelvelletjes in
kartonnen kaftjes geplakt, ‘mailers’
of ‘hangboekjes’. De kaft en zelfklevende zegels vormen één geheel:
de kaft is het dragerpapier (15).
De hangboekjes zijn niet alleen een
voortzetting van de traditionele
postzegelboekjes - al dan niet uit
een automaat -, maar geven ook een
beeld van het moderne postbedrijf en
dus van de moderne filatelie.
Postwaardestukkenboekjes
Ook bestaan er boekjes met briefkaarten (16). Deze boekjes kunnen
thematisch worden gebruikt als ze
ook echt ‘boekjes’ zijn. Ook als officiële postwaardestukken aan elkaar

vastzitten, samen met een toelichting, is deze toelichting mogelijk
thematisch te gebruiken (zij het dat
veelal de toegevoegde teksten en
afbeelding weinig thematisch interessant materiaal bevatten) (17). Zijn de
briefkaarten los in een speciaal zakje
te koop geweest, dan zijn wel de losse
kaarten, maar niet het zakje of de los
bijgevoegde toelichting bij de kaarten
(18) thematisch bruikbaar.
Prestigeboekjes
Algemeen wordt aangenomen, dat
het eerste Prestige Stamp Book werd
uitgegeven door de Britse Post, de
Royal Mail, op 1 december 1969, met
de titel: Stamps for Cooks (19). De
prijs van dit boekje was £ 1, een fors
bedrag voor die tijd. De inhoud van
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het boekje bestond uit drie velletjes
met gewone postzegels van koningin
Elizabeth met een velrand voorzien
van kookrecepten. Men kan dit
boekje beschouwen als een ‘voorloper’, want het officiële eerste Prestige
Stamp Book verscheen op 24 mei 1972
met reclame van Wedgwood.
Het eerste Nederlandse prestigeboekje verscheen in 2003 (20).
Luxe vormgegeven boekjes met een
achtergrondverhaal en veelkleurige
illustraties van het betreffende onderwerp. Buiten de genummerde reeks
prestigeboekjes verschenen er bij
TNT-Post ook ongenummerde boekjes met ‘persoonlijke zegels’. De start
van deze serie werd gevormd door
de drie boekjes van Ajax, Feyenoord
en PSV (21a, 21b). Met deze boekjes
richtte TNT-Post zich meer op de
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thematische verzamelaar en fans van
clubs, popgroepen of strips, dan op
de klassieke postzegelverzamelaar. De
boekjes bevatten meestal negen frankeergeldige postzegels van € 0,44.
Van een prestigeboekje zijn alle onderdelen thematisch bruikbaar: kaft
en tussenliggende bladen met afbeeldingen en nadere informatie (22).
Vaak is een andere druk(techniek)
toegepast voor de zegels in deze
boekjes dan bij de gewone velzegels.
Er bestaan verschillen in bijvoorbeeld
tanding en fosfor. <
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