Een aanvulling op de catalogus Vierdaagse frankeermachinestempels

A f d r u k van de stempelmachine FR 50117 (Tabel 1, nr. 7, Novioposta 2010—3). Nadat het stempelgedeelte met d a t u m en waarde defect was geraakt, w e r d gestempeld met "Port Betaald".

De laatste 3 Persoonlijke Postzegels
van Noviopost voor dit jaar.

Doe mee met de nieuwe prijsvraag. Alle informatie is te vinden op pagina 2 van
dit blad.

2010-4

In verschillende landen is het al heel
gebruikelijk om uitgebreide beschrijvingen op postzegels te gebruiken. De
stadstaat Singapore kent postzegels
met de tekst 'For local adresses only',
voor locale of binnenlandse brieven,
wat daar op hetzelfde neer zal komen.
Zuid-Afrika heeft onder meer 'Standard
postage', 'Small registered letter' en 'Airmail postcard'. En de Verenigde Staten
gaven op 1 december 2010 twee postzegels uit met de tekst 'First class
forever'. Ik denk dat er een heel leuke
collectie samen te stellen is van postzegels met dit soort aanduidingen.

brief tot 20 gram in het gereduceerde
tarief (écopli), de rode voor een gewone
binnenlandse brief tot 20 gram en de
blauwe voor een brief tot 20 gram naar
Europese bestemmingen.

Op deel II van het artikel over de
Vierdaagse Frankeermachinestempels
in Novioposta 2010-3 kregen we - gel u k k i g - een aantal reacties. Blij zijn we
met de positieve woorden, dankbaar
ook voor de meldingen van foutjes en
aanvullingen.
Afbeelding 17: Verenigde Staten, First
class forever

Afbeelding 16: Z u i d - A f r i k a

Hoe het ook had gekund: kleuren
Letters, cijfers, of teksten? Zoals we
gezien hebben zijn er door postadministraties allerlei soorten 'waardeloze'
postzegels bedacht. Maar de allermooiste oplossing bewaren we voor
het laatst: zegels zonder waardeaanduiding, waarbij men uitsluitend aan
de kleur van de zegel kan zien waarvoorhij dient. Frankrijk bracht op 1 j u l i
2008 drie 'timbres à validité permanente'
uit van het type 'Marianne et l'Europe'
in de kleuren groen, rood en blauw,
met alleen de landsnaam en 'La Poste'
erop gedrukt. De groene zegel dient
voor frankering van een binnenlandse

De Vierdaagse-frankeerstempels, rectificaties en aanvullingen.

Geniaal? Dat w e l , maar niet bepaald
nieuw. D i t idee is al meer dan tachtig
jaar oud. Op het Congres van de Wereldpostvereniging (UPU) in 1926
w e r d voorgeschreven dat de aangesloten landen h u n postzegels voor internationale bestemmingen vaste kleuren moesten geven. De standaardzegel
voor d r u k w e r k (inclusief prentbriefkaart met alleen wens en naam) moest
groen zijn, de zegel voor briefkaarten
rood en die voor brieven blauw. Zo
ziet u maar: alles is al eens bedacht...
Jac Spijkerman

D i t zijn ze:
Op blz 4 staat in Tabel 3 bij v o l g n u m mer 30 achter 2007 een veraagteken.
Daar kan nu definitief het jaartal 2008
(als laatste) w o r d e n ingevuld: volgens
informatie van Paul vd Berg w e r d , na
2008, de postbezorging in Heumen
uitbesteed aan "Breed", waardoor er
niet meer met een frankeermachine
gestempeld w e r d .
Ook op blz. 9 zijn er enkele reacties
ontvangen:
1. Voetnoot e) De bijeenkomst die in
Cuijk in het najaar van 1991 w e r d gehouden, was ter gelegenheid van de
40e (en niet de 10e) Réunie van de
Vereniging van Goudenkruisdragers.
2. De afstempeling met "Port Betaald",
genoemd in noot c) op blz. 9, kan
hierbij ook getoond w o r d e n (zie voorpagina).
Van geheel andere orde is de typefout,
die is opgetreden bij de beschrijving
van de Persoonlijke Postzegel Groenestraat-kerk: uiteraard dient u daar te
lezen 100 (en niet 500) jarig Jubileum.
Met dank aan alle kritische lezers !

Afbeelding 14: Portugal: combinatie van letter en gewicht.

Novioposta - 9

