Nieuw: de aantekenzegel(s)
Op het gebied van de aangetekende brief hebben we in Nederland de laatste jaren
verschillende veranderingen meegemaakt.
In 1997 verdween het aantekenstrookje met kantoornaam. Het werd tot verdriet van
veel verzamelaars vervangen door een barcodesticker zonder plaatsaanduiding (*).
Menigeen heeft op dat moment zijn verzameling aantekenstrookjes afgesloten, al bleef
het verzamelen van aangetekende brieven natuurlijk nog best interessant.

Aangetekende brief uit 1965, stempel en strookje "Nijmegen-Biezenstraat"
Filatelistisch
gezien
was het een verarming,
de vervanging van
honderden verschillende
kantoornaamstrookjes door één
naamloze sticker. Als
je goed kijkt, zijn er bij
die
barcodesticker
trouwens wel verschillende typen te onderscheiden.
Allereerst
zijn
er
minstens 5 verschil-

Barcodesticker "3S RRRU(7 cijfers)" met nummerstickertjes onder
elkaar

(*) Zie het artikel "Aantekenen nieuwe stijl" in Novioposta 97-2.
11

Barcodesticker "3S RRRW(7 djfers)" met nummerstickertjes naast elkaar

Aangetekende brief, stempel "Arnhem-Kronenburg Promenade", mei 2000
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lende nummerreeksen gebruikt, namelijk "3S RRRS (7 cijfers)", "3S RRRT (7
cijfers)", "3S RRRU (7 cijfers)", "3S RRRV (7 cijfers)" en "3S RRRW (7 cijfers)".
Daarnaast kunnen de kleine afneembare nummerstickertjes (voor het verzendbewijs)
naast elkaar of onder elkaar aangebracht zijn. Theoretisch zijn er zo tien combinaties
mogelijk.

Het verzendbewijs bij de brief van de vorige afbeelding
Die barcodestickers zijn inmiddels ook weer achterhaald. PTT Post maakte het
zichzelf en de klant nog gemakkelijker door aantekenstrookje, verzendbewijs en
frankering te combineren tot één artikel: de aantekenzegel.

Ongebruikte aantekenzegel, juni 2000
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De aantekenzegel, officieel de servicezegel "Aangetekend binnenland tlm 1 kg", verscheen
op 20 maart 2000 en kostte op dat moment ƒ 11,50, het normale tarief voor een
aangetekende brief. Het is - net zoals de pakketzegel - een verschijnsel waar veel
verzamelaars moeite mee hebben:
Is bet wel een postzegel? Moeten we dit verzamelen? Komt hij in de catalogus? Neemt DAVO hem
op in het supplement voor 2000?
Dat zijn vragen waarop wij geen antwoord weten. Voor ons is de aantekenzegel een
postale plakker met frankeerwaarde, die wij beschrijven omdat wij vinden dat ook dit
verschijnsel posthistorisch interessant is.

Achterkant verzendbewijs maart (versie 0300) en juni 2000 (0600)
Een compleet aantekenzegel-'formulier' in ongebruikte staat heeft een formaat van
110 x 147 mm. Het bovenste gedeelte bevat een sticker van 110 x 40 mm, de
eigenlijke zegel, die op de brief geplakt moet worden. Die zegel is onder meer
voorzien van de aanduiding "Frankering betaald / Nederland", een barcode met de
aanduiding "3S RRBA (7 cijfers)" en een blokje met een streepjespartroon bij wijze
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van antikopieerbeveiliging. Het gedeelte van het 'formulier' dat overblijft nadat de
zegel verwijderd is, fungeert als verzendbewijs; op de achterkant ervan staat
verklarende tekst gedrukt, alsmede een streepjescode en een versienummer (versie
0300). Zegel en verzendbewijs worden beide voorzien van het dagtekenstempel van
het kantoor waar de afzender de zending aanbiedt.
Ontwikkelingen op postgebied gaan tegenwoordig snel, vandaar dat we gegevens
proberen vast te leggen zo lang ze nog beschikbaar zijn.
De aantekenzegel van maart 2000 - die menige verzamelaar nog nooit gezien had - is
per 1 juni uit de roulatie genomen en vervangen door een nieuwe versie. Dat heeft
alles te maken met de invoering van de nieuwe Postwet op die datum. Eigenlijk
veranderde er op aantekengebied niet eens zoveel, maar de schadevergoeding als er
iets misgaat met een zending werd verhoogd van ƒ 65,- naar ƒ 100,-. Aangezien dat
gedeelte de voorwaarden op de achterzijde van het verzendbewijs afgedrukt is, was
een nieuwe oplage van de aantekenzegel nodig.
Wanneer
men
het
gelaten had bij een
tekstwijziging en een
ander versienummer op
de achterzijde van het
formulier,
zouden
gebruikte aantekenzegels
van de oplagen van
maart en juni niet van
elkaar te onderscheiden
zijn. Doch bij de nieuwe
oplage werd ook de
Antikopieerbeveiliging maart 2000 (vergroot)
antikopieerbeveiliging op
de zegel aangepast: het blokje met streepjepatroon werd vervangen door een
hoofdletter "R" die in
een
soort glanzende
vernis
gedrukt
is.
Daardoor is er sprake
van een geheel nieuwe
zegel.
Dus als u besluit om de
aantekenzegel
in
uw
verzameling
op
te
nemen, probeer ze dan
allebei te pakken te
krijgen.
J. Spijkerman

Antikopieerbeveiligtng juni 2000 (vergroot)
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