Post en automatisering — deel 7:
Stempels uit de inkjet-printer
Het verzamelen van stempelafdrukken (marcofilie) is een onderdeel van de filatelie
net
een
lange
traditie.
Puntstempels,
tweeletterstempels, kleinronden
grootrondstempels - om ons maar tot Nederland te beperken - zijn geliefde
verzamelgebieden, en een postzegel of poststuk met een zuivere afdruk van zo'n
stempel is een aanwinst voor elke collectie.
Maar interessante filatelistische verschijnselen zijn niet beperkt tot voorbije periodes;
wij zijn aanhangers van de stelling dat er ook vandaag de dag nog van alles op
postaal gebied gebeurt dat de moeite van het beschrijven en het verzamelen waard is.
Filatelie is tenslotte een levende hobby.
In eerdere afleveringen van deze serie hebben we u attent gemaakt op een nieuwe
manier om postzegels te ontwaarden: het gebruik van de inkjet-printer als
stempelmachine. Met name in Zuid-Afrika wordt deze methode veel gebruikt,
waarbij niet een vaste stempelvorm op de poststukken gedrukt wordt, maar waarbij
een afbeelding of tekst met minuscule inktstraaltjes op de post gespoten wordt.
We hebben de laatste tijd weer een aantal van dit soort stukken uit andere landen
ontdekt, die we hier graag aan u tonen.

Inkjet stempel op dienst-envelop van de Argentijnse Filatelistische Dienst
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1. Argentinië, 16 oktober 1999
Een portvrije dienst-envelop van de Argentijnse Filatelistische Dienst, verzonden
van Buenos Aires naar Arnhem. In de linkerbovenhoek van de envelop is het
beeldmerk van de Argentijnse Post ("Correo Argentino") in zwarte inkt geprint over
het gedrukte logo heen. Op de achterzijde van de envelop staat in de
linkerbovenhoek de datum geprint, eveneens in zwarte inkt. Voor liefhebbers van
streepjescodes is op dit poststuk nog meer te zien: boven het adres is een Argentijnse
code aangebracht in rode inkt, linksonder de Nederlandse K I X - c o d e en rechtsonder
de Nederlandse SIX-code (zie het Ned. Maandblad voor Philatelie, aug/sept 1999).
We hebben trouwens soortgelijke enveloppen gezien waarop op de achterzijde niet
de datum, maar wel de tijd is geprint.

2. Zweden, 22 oktober 1999
Een envelop van de Zweedse Filatelistische Dienst, die zoals gewoonlijk mooi
gefrankeerd is en zorgvuldig voorzien werd van het handstempel "Kista 99.10.22".
Deze envelop kwam alsnog in de inkjet-stempelmachine terecht en werd beprint met
een driedelig stempel. Links een 16-puntige ster in een kastje, in het midden een
golflijnpatroon en rechts het logo van de Zweedse Post met daaronder de datum.
Jammer van de postzegels, maar het is wel een mooie illustratie van een modern
postaal verschijnsel.

Handstempel plus inkjet stempel van de Zweedse Filatelistische Dienst
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Inkjet Stempel op post vanuit Ierland

3. Ierland, 20 december 1999
Een envelop met een kerstkaart, verzonden van Dublin naar Arnhem. Het inkjetstempel bestaat uit drie gedeelten: links een postale aanwijzing ("Post vroegtijdig
voor Kerstmis") en het logo van de Ierse Post, in het midden plaats, datum en tijd
plus een (uniek?) identificatienummer, rechts een golflijnpatroon waarmee de
postzegel ontwaard is.
Het stempel "BaileAthaCliath D M C " zagen we onlangs ook geprint op een brief uit
Ierland die via het Internet aangemaakt was (zie W W W . L E T T E R P O S T . C O M )

J. Spijkerman
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