
Accessoires  
 Verschillende producten en instrumenten die vaker gebruikt door de postzegelverzamelaar, 
inclusief scharnieren, mounts, stempel tangen, perforatie meters, voorraad boeken en 
vergrootglazen.  Postzegelalbums, catalogi en filatelistische literatuur kan ook beschouwd 
worden als accessoires.  

 Admirals  
 Een bijnaam voor drie Britse Gemenebest definitieve serie, die van Canada, 1912-1925 (Scott 
104-34); Nieuw-Zeeland, 1926 (182-84) en Rhodesië, 1913-1919 (119-38).  Deze postzegels 
tonen koning George V in marine uniform.  

 Luchtpostbrief  
 De officiële Universal Postal Union aanwijzing voor een airletter blad.  Deze platen, met 
lijmkleppen, zijn geschreven op en gevouwen in zichzelf om hun eigen envelop vorm en 
worden uitgevoerd op minder dan de brief luchtpost tarief.  Geen kasten zijn niet toegestaan.  

 Aerophilately  
 Een gespecialiseerde gebied van het verzamelen van zich te concentreren op postzegels of 
deksels door de lucht vervoerd.  

 Agentschap  
 1) Een extraterritoriale postkantoor gehandhaafd op verschillende momenten van de overheid 
in het grondgebied van een andere overheid.  Voorbeelden hiervan zijn de postkantoren wordt 
beheerd door veel Europese bevoegdheden in het Turkse Rijk tot 1923.  
 2) Een organisatie die bevoegd is te publiceren of nieuwe vraagstukken van postzegels te 
verkopen ten behoeve van een stempel-uitgevende entiteit.  

 Air Labels  
 Air etiketten of etiketten, zijn standaard-en kleinbedrijf blauwe etiketten gebruikt door UPU 
aangesloten landen om aan te geven luchtpost vervoer.  Ze zijn ingeschreven "Par 
Avion''(Frans voor" Per luchtpost'').  De tekst bevat meestal dezelfde boodschap in de taal van 
het vaderland.  Air labels ook kleefstoffen uitgegeven door particuliere organisaties voor 
specifieke, niet-officiële vluchten.  Zie ook semi-ambtenaar.  

 Luchtpost  
 Het vervoer van post door de lucht.  De eerste gewone luchtpost dienst begon in 1870, toen e-
mail werd uitgevoerd van Parijs-dan belegerd door Duitse troepen-over de vijandelijke linies 
door ballon.  Veel landen hebben uitgegeven postzegels, enveloppen met postzegels, 
briefkaarten en aerograms speciaal aangewezen voor de luchtpost te gebruiken.  De eerste 
luchtpost stempel werd afgegeven door Italië in 1917 (Italië Scott C1).  

 Albino  
 Een uninked indruk gemaakt door een drukplaat.  Dergelijke fouten zijn schaars op 
postzegels.  Ze zijn vaker gevonden op postwaardestukken.  

 Album  
 Albums zijn bindmiddelen, meestal met pagina's, voor de montage en weergave van 
postzegels en omslagen.  Albums zijn er in vele maten, stijlen en thema's.  

 Album Weed  
 In het algemeen, een vervalste stempel.  Het verwijst ook naar ongebruikelijke objecten die 
postzegels lijken, maar waren niet bedoeld om portokosten te betalen, zoals publiciteit labels 



en pseudo-problemen.  Album Weeds is de titel van een verwijzing op vervalste stempels, 
geschreven door ds. R. Brisco Earee.  

 Ambulante  
 Dit woord betekent "bewegen" in het Spaans en andere Romaanse talen.  Het verschijnt in 
annuleringen en geeft aan dat het item werd verwerkt door een mobiel postkantoor.  

 Aniline  
 Inkt met een kolen-teerbasevrij.  Aniline inkten zijn zeer gevoelig en kunnen oplossen in 
water of andere vloeistoffen of chemicaliën.  Om te voorkomen dat de verwijdering van 
annuleringen en hergebruik van postzegels, werden aniline-inkt gebruikt om een aantal 
postzegels drukken.  

 APO  
 Army Post Office.  Een officiële Verenigde Staten postkantoor voor gebruik door de 
Amerikaanse militaire eenheden in het buitenland.  Een leger postkantoor of militaire 
postkantoor is ingesteld om e-mail te distribueren naar en van militair personeel.  Locaties 
zijn aangegeven met nummers alleen onthullend personeel locaties te voorkomen.  De locaties 
worden over het algemeen bekend na een oorlog voorbij is.  

 Goedkeuringen  
 Geprijsde selecties van postzegels aan verzamelaars via e-mail.  De verzamelaar koopt de 
producten die hij kiest, terug het evenwicht met de betaling voor deze bewaard.  

 Veiling  
 Een verkoop van postzegels, covers en andere filatelistische items waar potentiële kopers 
biedingen uit te brengen in een poging om het verkrijgen van de gewenste items.  De hoogste 
bieder voor elk lot (beschreven item of de items) maakt de aankoop.  Veilingen zijn over het 
algemeen onderverdeeld in e-mail verkopen, waarbij offertes worden aanvaard via e-mail, en 
de openbare verkoop, waar e-mail biedingen worden gecombineerd met live-biedingen van 
particulieren bij de veiling aanwezig of deelnemen via de telefoon.  

 Authenticatie Mark  
 Een markering, zoals initialen, geplaatst op de achterzijde van een stempel onderzocht en 
gecertificeerd om oprecht te zijn door een deskundige.  Dergelijke markeringen doen geen 
afbreuk aan de waarde van de zegels wanneer zij de goedkeuring van erkende autoriteiten 
vertegenwoordigen.  

 Back-of-Book  
 Stempels die normaal zijn catalogus opgenomen in de achterkant van het na de reguliere 
stempel kwesties.  Dit kan onder meer luchtpost, speciale aflevering, semi-ambtenaar, 
ambtenaar, gefrankeerde, lokale kwesties, enveloppen met postzegels, ansichtkaarten, 
postzegels jacht mogelijk te maken postzegels, essays, en inkomsten.  

 Backprint  
 Afdrukken op de achterkant van een postzegel.  Sommige landen hebben reclamedrukwerk of 
berichten op de ruggen van postzegels.  

 Backstamp  
 Een poststempel toegepast op e-mail door de ontvangende postkantoor of door een 
postkantoor omgaan met het stuk, terwijl het onderweg is.  Backstamps zijn meestal op de rug 
van een cover, maar ze kunnen op de voorkant.  



 Bank mengsel  
 Een hoogwaardige mix van postzegels.  Het vertegenwoordigt het algemeen knipsels uit de e-
mail van banken of andere bedrijven met uitgebreide overzeese correspondentie, en bevat dus 
een relatief hoog aandeel van de buitenlandse postzegels van hoge nominale waarde.  Zie ook 
de missie mengsel.  

 Krielen  
 De bijnaam van de Zuid-Afrikaanse definitieve serie van 1942-1943 (Scott 90-97).  
Oorlogseconomie maatregelen die nodig zijn stempels van kleine omvang papier besparen.  

 Batonne  
 Een weefde of gevergeerd papier met watermerk zoals lijnen doelbewust toegevoegd in de 
papierproductie proces en bedoeld als een gids voor handschrift.  

 Tweetalig  
 Verwijst naar postzegels ingeschreven in twee talen.  De meeste Canadese postzegels 
omvatten zowel het Engels en Franse tekst.  Zuid-Afrikaanse postzegels zijn soms in het 
Engels en Afrikaans.  

 Halveren  
 Een stempel gesneden of geperforeerd in twee delen, elk half vertegenwoordigen de helft van 
de nominale waarde van de originele stempel.  Officieel erkend snijdt zijn vaak gebruikt 
tijdens de tijdelijke tekorten van de meest gebruikte benamingen.  Onbevoegde snijdt 
verschijnen vaak op mail van sommige landen in bepaalde periodes.  Snijdt zijn meestal 
verzameld op de volledige dekking met het stempel gebonden zijn door een te annuleren.  
Soms hebben sommige landen mogen trisects of quadrisects.  

 Bisschop Mark  
 De vroegste poststempel, geïntroduceerd door Henry bisschop in Engeland omstreeks 1661.  
Een bisschop Mark werd gebruikt om de maand en de dag dat een brief werd ontvangen door 
een postkantoor te geven.  Hij moedigde snelle bezorging per brief vervoerders.  

 Blind Perforatie  
 Perforaties die zijn slechts licht onder de indruk van de perforerende pinnen, waardoor het 
papier intact, maar gesneden of met een zwakke indruk.  Sommige stempels die lijken te zijn 
imperforate echt niet als ze blind perfs.  Postzegels met blinde perfs zijn kleine rassen die 
weinig of geen, duurder dan normaal geperforeerde exemplaren.  

 Blok  
 Een niet-gescheiden samenwerkingsverband van vier postzegels vormen van een rechthoek 
of vierkant, met inbegrip van ten minste twee postzegels zowel verticaal als horizontaal.  
Meestal een blok verwijst naar een blok van vier, of een blok van de stempels twee hoge en 
twee breed, maar blokken bevatten vaak meer stempels en kan onregelmatig worden 
geconfigureerd.  

 Bluenose  
 De bijnaam voor Canada Scott 158, de 50 ¢ kwestie van 1929, het afbeelden van de schoener 
Bluenose.  

 Vals  
 Een fictieve stempel-achtige label dat is gemaakt voor verkoop aan verzamelaars.  Bogus 
kwesties omvatten labels voor niet-bestaande landen, onbestaande waarden toegevoegd aan 



regelmatig uitgegeven sets en punten voor naties of vergelijkbare entiteiten zonder 
postsystemen.  

 Bond papier  
 Een zekerheid papier van hoge kwaliteit, gebruikt om een beperkte mate in de vroege stempel 
drukken.  Oorspronkelijk was obligatie gemaakt uit lompen.  De moderne papier dat gebruikt 
wordt voor de eerste dag beslaat is meestal een obligatie kwaliteit papier.  

 Boekje  
 Een eenheid van een of meer kleine ruiten of blokken (bekend als boekje ruiten) gelijmd, 
genaaid of geniet bij elkaar tussen dun karton heeft betrekking op het vormen van een handige 
eenheid voor verzenders aan te schaffen en te dragen.  De eerste officieel uitgegeven boekje is 
gemaakt door Luxemburg in 1895.  

 Beurs  
 Een vergadering van postzegelverzamelaars en / of dealers, waar stempels en hoezen zijn 
verkocht of geruild.  Een beurs is meestal geen concurrerende exposities van postzegels of 
deksels.  Bijna alle openbare stempel tentoonstellingen omvatten een dealer beurs, maar veel 
beurzen worden gehouden zonder een overeenkomstige tentoonstelling.  

 Bull's-Eyes  
 1) De bijnaam voor het eerste nummer van Brazilië, 1843 (Scott 1-3).  De vergelijkbare, maar 
kleinere kwesties worden genoemd geitenkaas ogen.  
 2) annuleren van een schot in de roos verwijst naar een "socked-op-de-neus" te annuleren, dat 
direct is gericht op de stempel op zodanige wijze dat het stempel van de locatie en de datum 
van verzending shows.  

 Burelage  
 Een ontwerp van fijne, ingewikkelde lijnen gedrukt op het gezicht van de veiligheid papier, 
hetzij om namaak te ontmoedigen of aan de reiniging en hergebruik van een stempel te 
voorkomen.  De burelage op sommige zegels is onderdeel van het stempel ontwerp.  

 Burele  
 Bijvoeglijk naamwoord formulier voor burelage, wat betekent dat met een fijn netwerk van 
lijnen.  Sommige zegels van Queens land hebben een burele band op de rug.  Ook wel moire.  

 Stempel  
 Een ontwerp gevonden op een envelop beschrijven een gebeurtenis.  Cachets lijken op 
moderne eerste dag beslaat, eerste-flight covers en special-event behandelt.  

 Annuleren  
 Ook bekend als annulering.  Een markering bedoeld om een stempel is gebruikt en is niet 
meer geldig als verzendkosten.  Moderne annuleert meestal de naam van de oorspronkelijke 
mailing locatie of een nabijgelegen sorteerinrichting en de datum van verzending.  De meeste 
annuleringen ook een gedeelte van lijnen, bars, tekst of een ontwerp dat wordt afgedrukt op de 
postzegel te vervallen.  

 Geannuleerde bestelling  
 Ook bekend als CTO.  Stempels zijn "geannuleerde te bestellen," meestal in volle vellen, 
door veel regeringen.  Vaak is de annuleert zijn gedrukt op de stempels op hetzelfde moment 
dat het stempel ontwerp is afgedrukt.  CTO postzegels worden verkocht aan dealers stempel 
met grote kortingen van de oorspronkelijke waarde.  CTO zegels hebben nog nooit de 



werkelijke post gebruiken.  De meeste catalogi zeggen of ze de prijs CTO postzegels of 
daadwerkelijk gebruikte.  Een stempel met een te annuleren en met volledige gom is 
waarschijnlijk een CTO stempel.  

 Annulering  
 Ook bekend als annuleren.  Een markering bedoeld om een stempel is gebruikt en is niet 
meer geldig als verzendkosten.  Moderne annuleert meestal de naam van de oorspronkelijke 
mailing locatie of een nabijgelegen sorteerinrichting en de datum van verzending.  De meeste 
annuleringen ook een gedeelte van lijnen, bars, tekst of een ontwerp dat wordt afgedrukt op de 
postzegel te vervallen.  

 Kantonnale Stamps  
 Vraagstukken van de Zwitserse kantons gebruikt voor de release van de nationale postzegels.  
De kantonrechter kwesties van Basel (1845), Genève (1843-1850) en Zürich (1843-1850) 
behoren tot de klassiekers van de filatelie.  

 Cape Driehoeken  
 Gemeenschappelijke naam voor de driehoekige Kaap de Goede Hoop postzegels van 1853-
1864, de eerste postzegels gedrukt in driehoekige vorm.  De kenmerkende vorm geholpen 
analfabeten post klerken te onderscheiden brieven van oorsprong uit de kolonie van die uit 
andere kolonies.  

 Catalogus  
 Uitgebreid overzicht van postzegels en fiscale zegels, het verstrekken van beschrijvingen en, 
meestal, waarden voor de items, vaak met inbegrip van postzegels geprijsd op het deksel.  

 Catalogus Prijs  
 De waarde van een stempel als vermeld in een bepaalde catalogus voor de meest 
voorkomende aandoening waarbij het stempel meestal wordt verzameld.  Sommige catalogi 
lijst stempels op een retail-waarde.  Europese catalogi noemen hun retail-catalogi "Netto" 
catalogi.  In het algemeen moet een stempel van de catalogus waarde worden beschouwd als 
een richtprijs voor de stempel.  Sommige stempels zijn een koopje op het dubbele van hun 
catalogus waarde.  Anderen kunnen overpriced op een kwart van hun catalogus waarde.  De 
meeste catalogi hebben een minimale prijs voor de meest voorkomende stempels die 
reflecteren  

 Mail gecensureerd  
 Een cover met een hand stempel of label dat aangeeft dat de envelop is geopend en gelezen 
door een censor.  

 Centreren  
 De relatieve positie van het ontwerp van een stempel in relatie tot de marges.  Ervan 
uitgaande dat een stempel onbeschadigd is, centreren is over het algemeen een zeer 
belangrijke factor bij het bepalen en de waarde.  

 Mail gecertificeerd  
 Een dienst van de meeste postbedrijven dat het bewijs van verzending en bezorging biedt 
zonder enige vergoeding voor verlies of schade.  

 Krijtachtige papier  
 Een krijt-oppervlak papier voor het afdrukken van stempels.  Elke poging om verwijderen 
van de te annuleren op een gebruikte krijtachtige-paper stempel zal ook verwijderen van het 



ontwerp.  Onderdompeling van dergelijke stempels in het water zal leiden tot het ontwerp te 
tillen.  Het aanraken van krijtachtige papier met zilver laat een duidelijke, potlood-achtige 
merk en is een middel om te onderscheiden krijtachtige papier.  

 Wisselkind  
 Een stempel, waarvan de kleur is veranderd-bewust of onbewust-door contact met een 
chemische of blootstelling aan licht.  

 Charity zeehonden  
 Stempel, zoals labels die worden verdeeld door een goed doel.  Ze hebben geen post 
geldigheid, ook al zijn ze vaak aangebracht op enveloppen.  Verenigde Staten kerst zegels zijn 
een voorbeeld van.  

 Charity stempel  
 Ook wel bekend als semi-post.  Een postzegel verkocht tegen een prijs van meer dan 
postdiensten waarde, waarbij de extra kosten bestemd voor een speciaal doel.  Meestal wordt 
erkend door de aanwezigheid van twee (vaak verschillende) waarden, gescheiden door een 
"+''te ondertekenen, op een enkele stempel.  

 Assepoester  
 Een stempel, zoals het etiket niet een postzegel.  Cinderella's onder zeehonden en pseudo-
problemen, evenals fiscale zegels, lokale post kwesties en andere vergelijkbare objecten.  

 Classic  
 Een vroege probleem, vaak met een bijbetekenis van zeldzaam, hoewel klassieke zegels zijn 
niet per se zeldzaam.  Een bijzonder schaars recente post kunnen worden aangeduid als een 
moderne klassieker.  

 Reiniging (postzegels)  
 Besmette en bespatte postzegels zijn soms gereinigd met chemicaliën of door het wissen.  De 
reiniging wordt meestal gedaan om het uiterlijk van een stempel te verbeteren.  Een gereinigd 
stempel kan ook betekenen dat een van die een annulering is verwijderd, waardoor een 
gebruikte stempel ongebruikte verschijnen.  

 Cliche  
 De individuele eenheid, die bestaat uit het ontwerp van een enkele postzegel, in combinatie 
met anderen te maken van de volledige drukplaat.  Individuele ontwerpen op moderne 
eendelige drukplaten worden aangeduid als onderwerpen.  

 Spoel  
 Stempels verwerkt in een lange rij en klaargemaakt voor verkoop in rollen, vaak voor het 
afgeven van van zegel-automaten en het aanbrengen van machines.  Sommige rollen, met 
inbegrip van de meeste Amerikaanse spoelen, hebben een rechte rand op twee parallelle 
zijkanten en perforaties op de resterende twee evenwijdige zijden.  Sommige rollen zijn terug 
bedrukt met een sequentie of aantallen tellen.  

 Commatology  
 Gespecialiseerde verzamelen van stempels.  Deze term werd uitgevonden vóór de Tweede 
Wereldoorlog poststempel verzamelen beschrijven.  Het wordt zelden gebruikt.  Meestal 
verzamelaars verwijzen naar poststempel verzamelen of marcophily.  

 Herdenkingsmunten  



 Een stempel gedrukt in een beperkte hoeveelheid en beschikbaar voor aankoop voor een 
beperkte tijd.  Het ontwerp kan er rekening mee een verjaardag in verband met een individu, 
een historische gebeurtenis, of een nationaal monument.  Zie ook definitief.  

 Samengestelde Perforaties  
 Afwijkende spoorbreedte perforaties aan verschillende zijden van een stempel.  

 Voorwaarde  
 De totale uitstraling en de soliditeit van een stempel of te dekken.  Positieve voorwaarde 
factoren omvatten frisse full color, volledige originele gom op ongebruikte postzegels, en zo 
verder.  Schade, zoals plooien, scheuren, dunner papier, perforatie korte tanden, toning en zo 
een negatieve invloed conditie.  

 Gecontroleerde e-mail  
 Een systeem waarbij de mailer philatelically wenselijk onderwerpen selecteert voor uitgaande 
e-mailberichten, draagt zorg voor een bijzondere wijze van opzegging en stelt de stempels 
'terugkeer door de geadresseerde.  In sommige gevallen dergelijke gecontroleerde e-mail 
operaties kunnen zeldzame voorbeelden van specifiek tarief vervulling, of andere soortgelijke 
post te gebruiken.  

 Copyright blok  
 Blok van vier of meer de Verenigde Staten postzegels met het auteursrecht marginale 
markering van de United States Postal Service.  Het auteursrecht markering werd ingevoerd in 
1978 en verving de Mail Vroege markering.  

 Corner kaart  
 Een bedrukt retouradres, meestal in de linkerbovenhoek van een envelop, van een 
commerciële, institutionele of particuliere bron, vergelijkbaar met visitekaartje of briefpapier 
afdrukken.  

 Vals  
 Elke stempel, annulering of cover gemaakt voor misleiding of imitatie, bestemd om te 
worden geaccepteerd door anderen als echt.  Een nagemaakte stempel is ontworpen om post 
autoriteiten te misleiden.  

 Cover  
 Een envelop of een stuk van postwaardestukken, meestal een die is verzonden.  Gevouwen 
brieven die waren gericht en verzonden zonder envelop en de wikkels van de mail percelen 
zijn ook van toepassing is.  

 Crash cover  
 Een omslag die is gered van de crash van een vliegtuig, trein, schip of ander voertuig.  
Zodanig omvat vaak een post-markering uitleg beschadiging of de vertraging in de aflevering.  

 Vouw  
 Een opmerkelijke verzwakking van het papier van een stempel of te dekken, veroorzaakt 
door haar worden gevouwen of gebogen op een bepaald punt.  Kreuken aanzienlijk lagere 
waarde van een postzegel.  Kreukels in het bijzonder van invloed op cover waarden wanneer 
ze uit te breiden door middel van het bijgevoegde stempel of een post-markering.  Stempel 
vouwen zichtbaar zijn in het watermerk vloeistof.  

 CTO  



 Annulering-to-order.  Stempels zijn "geannuleerde te bestellen,''meestal in volle vellen, door 
vele overheden. Annuleert kan worden afgedrukt op de zegels op hetzelfde moment dat het 
stempel ontwerp is afgedrukt. Een stempel met een te annuleren en met volledige gom is 
waarschijnlijk een CTO stempel, als CTO's zie niet in werkelijke post gebruiken. CTO 
postzegels worden verkocht aan dealers stempel met grote kortingen van de oorspronkelijke 
prijs. De meeste catalogi zeggen of ze de prijs CTO stempels of echt gebruikte postzegels.  

 Snijd annulering  
 Een annulering die opzettelijk schijfjes in de stempel papier.  Vaak wordt een wigvormig 
deel is weggesneden.  Over tal van onderwerpen, zoals annuleringen vermelden het gebruik 
van postzegels als fiscals (inkomsten) of telegraaf stempels in plaats van als verzendkosten.  
Snijd annuleringen werden experimenteel gebruikt op vroege Verenigde Staten postzegels aan 
hergebruik te voorkomen.  

 Rechthoekig afgesneden  
 Een keurig getrimd rechthoekige of vierkante doorsnede van een gefrankeerde envelop dat de 
opdruk postzegel met ruime marge omvat.  Verzamelaars in het algemeen de voorkeur aan 
briefpapier verzamelen als hele stukken in plaats van als gesneden vierkantjes.  Sommige 
oudere briefpapier is alleen beschikbaar in gesneden vierkantjes.  

 Cut-to-vorm  
 Een rechthoekige stempel of postwaardestukken opdruk gesneden om de vorm van het 
ontwerp, in plaats van rechthoekig afgesneden.  Cut-to-vorm postzegels en briefpapier het 
algemeen een lagere waarde dan die afgesneden.  Een van de meest waardevolle van de 
wereld postzegels, het unieke 1856 Brits Guyana "Penny Magenta" (Scott 13), is een cut-to-
vorm stempel.  

 Cilinder  
 Een gebogen drukplaat gebruikt worden op een moderne rotatiepers.  De plaat heeft geen 
naden.  Voor de Verenigde Staten postzegels, zijn cilinders gebruikt om diepdruk postzegels 
drukken.  Zie ook mouwen.  

 Dode land  
 Een voormalige stempel-emitterende entiteit dat is opgehouden de afgifte van het eigen 
postzegels.  Ook de oude naam van een werkzame stempel-emitterende entiteit die heeft haar 
naam veranderd, zodat de oude naam niet langer gebruikt worden op postzegels.  

 Defect  
 Term gebruikt om een wijziging aangebracht in de oorspronkelijke toestand van een stempel 
te definiëren.  (Cut, dun, vouw, gat, ontbrekende perforatie, enz.)  

 Definitieve  
 Stempel afgegeven in een groot onbepaalde hoeveelheid en voor onbepaalde tijd, meestal 
enkele jaren of meer.  Definitieve ontwerpen voor postzegels meestal geen eer een bepaalde 
tijd en datum evenement.  

 Deltiology  
 Ansichtkaart verzamelen.  

 Coupure  
 De nominale waarde van een stempel, meestal aangeduid met cijfers afgedrukt als onderdeel 
van het ontwerp.  Sommige Canadese postzegels geproduceerd voor koerswijzigingen worden 



uitgedrukt met een letter.  Een numerieke waarde wordt toegekend wanneer de brief 
postzegels worden uitgegeven.  

 Sterven  
 De originele gravure van een stempel.  Een transfer roller is gemaakt van een dobbelsteen, en 
drukplaten worden gemaakt van de transfer roller.  Wanneer meer dan een dobbelsteen wordt 
gebruikt bij de productie van een probleem, onderscheidende rassen zijn vaak herkenbaar.  

 Stansen  
 Een vorm van scheiding meestal op basis van zelfklevende postzegels.  Tijdens de 
verwerking, een scherpe gereedschap (sterven) dringt volledig de stempel papier aan alle 
zijden van de gedrukte stempel, waardoor de verwijdering van de individuele postzegels uit 
de voering mogelijk te maken.  Die bezuinigingen kunnen worden rechte, gevormd in 
golvende lijnen te simuleren perforatie tanden, of andere vormen.  

 Directory markeringen  
 Postale aanduiding van mislukte poging tot aflevering, met vermelding van de reden voor 
mislukking.  Voorbeelden zijn "geen dergelijk nummer,'''Adres Onbekend''en" Verplaatst.''  

 Dubbel afgedrukt  
 Een stempel kleur die tweemaal wordt gedrukt door een fout.  De dubbele prent is zichtbaar 
door het opraken van de inschrijving van de kleuren.  Hetzelfde geldt voor een dubbele 
toeslag.  

 Eend stempel  
 Populaire naam voor de Canadese trekkende Bird Hunting en het behoud stempel, afgegeven 
voor gebruik op jachtgebieden.  

 Dummy stempel  
 Officieel geproduceerd imitatie stempel gebruikt om medewerkers op te leiden of om te 
testen automatische stempel-automaten.  Dummy stempels zijn meestal leeg of dragen 
speciale opschriften, blokken of andere onderscheidende versiering.  Ze zijn niet geldig voor 
verzending, noch zijn ze bedoeld om de handen van postzegelverzamelaars bereiken.  
Sommigen doen door de gunst van de postale medewerkers.  

 Duplex te annuleren  
 Een twee-delige post markering in de vorm van een canceller en een stempel.  De canceller 
vervalt de stempel, zodat deze niet kan worden hergebruikt.  Het poststempel neemt nota van 
de datum en plaats van verzending.  

 Duplicaat  
 Een extra exemplaar van een stempel dat men al in een verzameling.  Beginners overwegen 
vaak postzegels worden duplicaten die echt niet, omdat ze over het hoofd perforatie, 
watermerk of kleurvariëteiten.  

 Embossing  
 Het proces van het geven van hulp aan papier door te drukken met een dobbelsteen.  Reliëf 
ontwerpen zijn vaak gevonden op de gedrukte postzegels van postwaardestukken (meestal 
enveloppen en wikkels).  Geselecteerde postzegels van bepaalde landen zijn in reliëf.  

 Ingekapseld  
 Een stempel wordt ingevoegd in een klein muntje-formaat behuizing met een transparante 



voor-of achterkant.  Dergelijke stempels werden verspreid als juridisch munten in periodes 
waarin de munten zijn schaars.  

 Gehele  
 Een intacte stuk van postwaardestukken, in tegenstelling tot een cut-out van de ingedrukte 
postzegel.  Deze term wordt soms gebruikt in verwijzing naar een intact te dekken of 
gevouwen brief.  

 Fout  
 Een grote fout in de productie van een stempel of postwaardestukken item.  Productie fouten 
zijn imperforate of imperforate-tussen de rassen, ontbrekende of verkeerde kleuren, en 
inversie of verdubbeling van een deel van het ontwerp of opdruk.  Grote fouten zijn meestal 
veel schaarser dan normaal rassen van dezelfde stempel en worden zeer gewaardeerd door 
verzamelaars.  

 Opstel  
 Het kunstwerk van een voorgenomen ontwerp voor een stempel.  Sommige essays zijn 
fotografisch weergegeven.  Anderen zijn getekend in potlood of inkt of zijn geschilderd.  De 
meeste essays zijn afgewezen.  Men wordt het essay voor de aanvaarde ontwerp.  

 Europa  
 Het "Verenigd Europa''thema jaarlijks gevierd op postzegels van West-Europese landen sinds 
1956. Het oorspronkelijke Europa zegels zijn uitgegeven door de landen in de Europese kolen 
en staal vereniging. Vandaag was de Europese landen die lid zijn van de post-en 
telecommunicatie-vereniging (CEPT ) kwestie Europa zegels.  

 Expertization  
 Het onderzoek van een stempel of het deksel door een erkend deskundige om te bepalen of 
het echt is.  Als standaard procedure, een deskundige of expertizing instantie geeft een 
certificaat getekend, vaak met een bijgevoegde foto, waaruit blijkt dat de status van het item.  

 Ontplofte  
 Een stempel boekje wordt gezegd dat ontplofte toen het is gescheiden in zijn verschillende 
componenten ten behoeve van het display.  Deze verwijst doorgaans naar boekjes bij elkaar 
gehouden door nietjes.  Moderne gelijmde boekjes kunnen meestal niet worden ontplofte 
zonder beschadiging van de individuele boekje ruiten.  

 Exprespost  
 De volgende dag mail delivery service.  

 Gezicht  
 De voorkant van een stempel, de zijde met het ontwerp.  

 Nominale waarde  
 De waarde van een stempel als inscriptie op zijn gezicht.  Voor de letter luidende postzegels, 
de post begrepen waarde van de postzegel.  

 Facsimile  
 Een reproductie van een echte stempel of te dekken.  Dergelijke objecten zijn meestal 
gemaakt zonder de intentie aan verzamelaars of post ambtenaren te misleiden.  Catalogus 
illustraties kunnen ook worden beschouwd als facsimile.  

 Namaak  



 Een postzegel, te dekken of te annuleren, dat is veranderd of verzonnen beroep bij een 
verzamelaar.  In brede zin, fakes zijn reparaties, reperforations en regummed postzegels, 
alsmede beschilderd in annuleert, annuleert valse of vervalste markeringen.  Soms hele covers 
zijn nep.  

 Fancy te annuleren  
 Een algemene term voor elke picturale of anderszins ongewone uitwissen poststempel te 
beschrijven.  Meer specifiek wordt de term gebruikt om te beschrijven uitgebreide 
handgemaakte picturale annuleert van de 19e eeuw, zoals de Waterbury "Running Chicken" 
van 1869 of de vele ingewikkelde geometrische vormen gebruikt tijdens die periode in de 
postkantoren in het hele land.  

 Snelle kleuren  
 Inkt bestand tegen fading.  

 FDC  
 De eerste dag te dekken.  Een deksel voorzien van een stempel gebonden is door een 
annulering waarop de datum van de officiële eerste dag van uitgifte van dat stempel.  

 Gebied Postkantoor  
 Een militaire postdienst die werkzaam zijn in het veld, op land of op zee.  Vaak afgekort 
FPO.  

 Te vinden  
 Een nieuwe ontdekking, meestal van iets dat niet bekend was op te bestaan.  Het kan een 
enkel item of een schat van postzegels of deksels.  

 De eerste dag te dekken  
 Een deksel voorzien van een stempel gebonden is door een annulering waarop de datum van 
de officiële eerste dag van uitgifte van dat stempel.  

 Fiscale  
 Een fiscale zegel of een soortgelijk etiket ter aanduiding van de betaling van de belasting.  
Fiscals zijn gewoonlijk aangebracht op documenten en geannuleerd door pen, canceller of 
verminking.  Vanwege hun gelijkenis met postzegels, hebben fiscals af en toe, hetzij legaal of 
illegaal gebruikt om verzendkosten vooraf betalen.  Zie ook Post fiscale, inkomsten.  

 Vlakke plaat  
 Een vlakke metalen plaat gebruikt in een drukpers, in tegenstelling tot een gebogen of 
cilindrische plaat.  

 Fout  
 Een defect in een plaat die reproduceert als een identificeerbaar variëteit in het stempel 
ontwerp.  

 Fleet Post Office (FPO)  
 Een officiële Verenigde Staten postkantoor voor gebruik door de Amerikaanse militaire 
marine-eenheden in het buitenland.  Vaak afgekort FPO.  

 Voorloper  
 Een stempel of postwaardestukken item dat gebruikt wordt op een bepaalde locatie 
voorafgaand aan de afgifte van de reguliere postzegels voor die locatie.  Turkse postzegels 
voor 1918 geannuleerd in Palestina zijn voorlopers van de Israëlische kwesties.  Zo zijn de 



verschillende Europese naties 'thema's voor gebruik in Palestina, en de daaropvolgende 
punten van de Palestijnse Mandaat.  De term "voorloper" wordt ook gebruikt om een stempel 
afgegeven voor een ander stempel of ingesteld, te beschrijven als de eerdere uitgave kunnen 
hebben invloed op het ontwerp of het doel van de latere kwestie.  

 Vervalsing  
 Een volledig frauduleuze reproductie van een postzegel.  Er zijn twee algemene soorten 
vervalsingen: die bedoeld zijn om de post te bedriegen (zie ook Counterfeit), en die bedoeld 
zijn om de collectoren te bedriegen (zie ook Bogus).  

 FPO  
 Zie Veld Post Office of Fleet Post Office.  

 Frama  
 Een algemene naam gebruikt voor een automatische stempel, afgeleid van de naam van de 
Zwitserse onderneming, Frama AG, een vroege producent van dergelijke kwesties.  
Automatische stempels zijn individueel geproduceerd door een machine op de vraag in een 
benaming door de klant gekozen.  Er normaal geen datum op de stempel, omdat er op een 
meter stempel.  Ook wel ATM, van het Duitse woord Automatenmarken.  

 Frame  
 Het buitenste gedeelte van een postzegel ontwerpen, vaak bestaande uit een lijn of een groep 
van panelen.  

 Frank  
 Een indicatie van een cover dat de verzendkosten is prepaid, prepaid of gedeeltelijk, dat de 
brief moet worden uitgevoerd vrij van verzendkosten.  Franken kan worden geschreven, met 
de hand gestempeld, bedrukt of bevestigd.  Gratis frankeermachine is meestal beperkt tot 
soldaten mail of bepaalde overheidsvoorzieningen correspondentie.  Postzegel en 
frankeermachine stempels zijn moderne methoden van een brief frankeren.  

 Freak  
 Een abnormale, meestal niet repetitieve optreden in de productie van stempels die resulteert 
in een variatie van de normale stempel, maar schiet tekort voor de productie van een fout.  De 
meeste papier vouwt, over inkt-en perforatie verschuivingen zijn freaks.  Deze afwijkingen 
zich herhaaldelijk worden genoemd rassen en kan leiden tot grote fouten.  

 Front  
 De voorkant van een cover met de meeste of alle van de achter-en zijpanelen weggerukt of 
verwijderd.  Fronten, terwijl wenselijk zijn als zij zijn voorzien van ongewone of ongewone 
postmerken, minder wenselijk zijn dan een intact te dekken.  

 Fugitive inkten  
 Drukinkten gebruikt in de productie stempel die gemakkelijk vervagen of breken in water of 
chemicaliën.  Om zich tegen pogingen tot vervalsing of de verwijdering van annuleringen, 
hebben veel regeringen gebruikt voortvluchtige inkten om postzegels te drukken.  

 Ghost tagging  
 De verschijning van een zwakke indruk in beeld naast de normale geïnkt indruk.  Dit wordt 
veroorzaakt door de mist de registratie van de fosfor tagging in relatie tot de inkt.  Soms 
nummerplaat indruk zal een hebben een geheel ander nummer uit de inkt plaat, waardoor de 
indruk van een fout: een donkere (normaal) nummer en een lichte (spook) nummer.  



 Cellofaan  
 Een dunne, semi-transparante papier dat is matig bestand tegen de passage van lucht en 
vocht.  Enveloppen gemaakt van pergamijn worden vaak gebruikt voor tijdelijke opslag 
stempel.  Cellofaan wordt ook gebruikt bij de vervaardiging van een stempel scharnieren.  

 Goldbeater de huid  
 Een dunne, taaie, doorschijnend papier.  De 1886 kwestie van Pruisen werd gedrukt in 
omgekeerde op de huid goldbeater's, met het tandvlees toegepast over de afdrukken.  Deze 
stempels zijn bros en vrijwel onmogelijk te verwijderen van het papier waarop ze zijn 
aangebracht.  

 Graniet papier  
 Een papier met kleine gekleurde vezels toegevoegd wanneer het papier wordt gemaakt.  Dit 
papier wordt gebruikt als een afschrikmiddel tegen vervalsing.  

 Diepdruk  
 Een drukproces gebruik te maken van een intaglio drukplaat gemaakt door fotografische en 
chemische middelen, in plaats van met de hand te graveren.  Zie ook Intaglio.  

 Grill  
 Een patroon van parallelle lijnen (of stippen op de punten waar lijnen zouden kruisen) het 
vormen van een raster.  Een grill is meestal: 1) de indruk pauzes toegevoegd aan postzegels 
als veiligheidsmaatregel (Verenigde Staten kwesties van 1867-71 en Peru kwesties van 1874-
1879), of 2) een grill-achtige annuleren apparaat dat wordt gebruikt op diverse 19de-eeuwse 
kwesties .  

 Gom  
 Het bindmiddel toegepast op de ruggen van zelfklevende postzegels, fiscale zegels of klep 
van de envelop.  Gum is een punt van zorg voor de postzegelverzamelaars.  Het kan kraken en 
schade aan het papier van de zegel zelf.  Het kan vlekken of deelnemen aan andere postzegels 
of albumpagina's onder bepaalde klimatologische omstandigheden.  Veel verzamelaars zijn 
bereid om extra te betalen voor 19de-en 20ste-eeuwse aantal zegels met intacte, ongestoorde 
originele gom.  

 Goot  
 De rand scheiden van ruiten op een vel postzegels.  De goot is meestal weggegooid tijdens de 
verwerking.  De goot kan worden onbedrukt, of beer nummerplaten, boekhouding of controle 
nummers, reclame of andere woorden of markeringen.  

 Gutter watersnip  
 Een of meer stempels op die gehecht is de volledige goot van tussen ruiten, vermeerderd met 
een bedrag van een aangrenzend stempel of zegels.  Deze term wordt meestal gebruikt in 
verwijzing naar de Amerikaanse postzegels.  Goot snippen zijn freaks veroorzaakt door miss 
registratie van de snij-inrichting of het papier dan folden.  

 Haarlijnen  
 Fijne lijntjes in het gezicht van een stempel wordt veroorzaakt door plaat scheuren.  

 Handstamp  
 Annulering of overdruk worden toegepast met de hand om een cover of om een stempel.  

 Highway Post Office  



 (HPO) Portable mail-handling equipment voor het sorteren van post in transit op de 
snelwegen (normaal per vrachtwagen).  De laatste officiële Amerikaanse HPO liep 30 juni 
1974.  

 Scharnier  
 Stempel scharnieren zijn kleine, rechthoekige stukken van pergamijn, meestal gegomd aan 
een zijde.  Gevouwen met de gegomde zijde naar buiten, het scharnier wordt gebruikt om 
postzegels te monteren.  De meeste moderne scharnieren zijn afpelbare.  Eenmaal droog, 
kunnen ze eenvoudig worden verwijderd uit de stempel, waardoor er weinig spoor van zijn 
toegepast.  

 Imperforate  
 Verwijst naar stempels zonder perforaties of rouletting tussen de individuele postzegels in 
een ruit.  De vroegste zegels werden imperforate door het ontwerp, maar na ongeveer 1860 de 
meeste postzegels werden geperforeerd.  Moderne imperforates zijn meestal fouten of zijn 
speciaal geproduceerd voor de verkoop aan verzamelaars stempel.  

 Indruk  
 Alle of geprent afdrukken.  

 Bijval  
 Latijn voor "laat hij worden afgedrukt.''De eerste platen van de stempels van een erkende 
plaat, normaal gecontroleerd en bewaard in een bestand voorafgaand aan een definitieve 
richtlijn te stempelen de productie te beginnen van een plaat.  

 India papier  
 Een dunne, taaie ondoorzichtige drukpapier van hoge kwaliteit in de eerste plaats gebruikt 
voor het slaan sterven bewijzen.  

 Aanwijzing  
 Het stempel indruk van een frankeermachine of de opdruk op postwaardestukken (in 
tegenstelling tot een plakzegel), met vermelding van vooruitbetaling en de post geldigheid.  
Meervoud: aanwijzingen.  

 Opschrift  
 De letters, woorden en cijfers die deel uitmaken van een postzegel te ontwerpen.  

 Diepdruk  
 Italiaans voor "in de uitsparing.''Een vorm van afdrukken waarbij de inkt beeld is vervaardigd 
door dat deel van de plaat verzonken onder het oppervlak. Lijn graveren en diepdruk zijn 
vormen van diepdruk.  

 Omkeren  
 De term algemeen gebruikt om een fout waar een deel van het ontwerp is omgekeerd ten 
opzichte van het andere gedeelte (s) te beschrijven.  Een opdruk van toepassing zijn kop is 
ook een omkeren.  

 IRC  
 Internationale antwoordcoupon.  Een opzegtermijn is afgegeven door een lidstaat van de 
Universal Postal Union te voorzien voor de terugkeer verzendkosten van de ontvangers in 
andere landen.  IRC's zijn inwisselbaar voor verzendkosten op het postkantoor.  

 KeyType  



 Een basis stempel design gebruikt voor de problemen van twee of meer post entiteiten, 
meestal verschillend in de naam van het land en het opschrift van waarde.  Veel van de 
vroegere koloniale kwesties van Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Portugal 
zijn keytypes.  

 Kilowaar  
 Een stempel mengsel bestaande uit diverse postaal gebruikte postzegels op envelop hoek 
papier uit verschillende bronnen.  Kilowaar wordt soms per kilo verkocht (ongeveer 2,2 kilo).  

 Etiket  
 Elke stamplike lijm die niet een postzegel of ontvangsten stempel.  

 Vastgestelde papier  
 Een van de twee basistypen van papier dat wordt gebruikt in de stempel drukken.  
Gevergeerd papier onderscheidt zich van velijnpapier door de aanwezigheid van dunne, 
evenwijdige lijnen zichtbaar wanneer het papier wordt gehouden aan het licht.  De lijnen zijn 
meestal een paar millimeter uit elkaar.  Zie ook Batonne.  

 Bijschrift  
 Rechtstreeks afdrukken gedaan vanuit de geïnkt, verhoogd oppervlak van de drukplaat.  

 Gravure  
 Afdrukken gemaakt van een diepdrukplaat geproduceerd uit een hand-gegraveerde sterven en 
de overdracht roll in plaats van fotografische of chemische middelen.  Diepdruk Zie ook.  

 Lijn pair  
 Een paar rolzegels met een gedrukte lijn tussen hen.  Postzegels geproduceerd op een flatbed 
pers is een lijn van de richtlijn tussen de ruiten.  Postzegels geproduceerd op een rotatiepers 
hebben een gezamenlijke lijn van de ruimte waar de inkt verzamelt tussen de secties van 
gebogen roterende platen.  

 Voering  
 Gecoat papier gebruikt als een drager voor Mint zelfklevende postzegels.  De voering kan de 
introductie van de postzegel, die vervolgens kan worden toegepast met de druk om 
enveloppenpapier.  

 Linerless  
 Een experimentele vorm van zelfklevende spoel stempel dat er geen voering nodig.  De munt 
stempels zijn opgerold op elkaar op een manier die vergelijkbaar is met plakband.  Zie de 
Verenigde Staten Scott 3132, 3133.  

 Lithografie  
 Printen vanaf een vlakke ondergrond met een ontwerp gebied dat inkt-ontvankelijk.  Het 
gebied dat is niet om af te drukken is inktafstotend.  Het proces is gebaseerd op het principe 
dat een olie-based design oppervlak zal vette inkt aan te trekken.  

 Locals  
 Postzegels die binnen een beperkt gebied of binnen een beperkt postsysteem.  Lokale post, 
vereist de toevoeging van nationaal of internationaal geldige postzegels voor verdere dienst.  
Locals zijn zowel prive als officieel geproduceerd.  

 Machin  
 De naam gegeven aan een bekende serie van de Britse zegels voor het eerst uitgegeven in 



1967.  Het ontwerp van de postzegel toont een gipsen portret van Koningin Elizabeth II 
gemaakt door kunstenaar Arnold Machin.  

 E-mail Vroege blok  
 Amerikaanse marginale markering blok met de rand met het opschrift "Mail Vroege (in de 
dag).''Deze verscheen voor het eerst op de Amerikaanse marginale rand in 1968. Het werd 
later vervangen door de auteursrecht. ME blokken bestaan gewoonlijk uit vier of zes stempels. 

 Makeshift boekjes  
 Amerikaanse postzegelboekjes vervaardigd met behulp van postzegels normaal uitgegeven in 
afzonderlijke ruiten, verpakt in generieke blauw karton omvat en afgeleverd door automaten.  

 Marcophily  
 Poststempel verzamelen.  

 Marge  
 De bedrukte grensgebied rond de stempel ontwerp.  De collectible kwaliteiten van postzegels 
worden bepaald door de positie van het ontwerp in relatie tot de rand van het stempel als 
geperforeerd of, in het geval van imperforate postzegels, zoals gesneden uit het vel.  

 Mat  
 Een harde rubber plaat gebruikt om overdrukken op postzegels van toepassing.  

 Maximafiele  
 Maximumsnelheid van de kaart te verzamelen.  

 Maximumsnelheid van de kaart  
 Een ansichtkaart, een te annuleren, en een stempel met maximale concordantie.  De stempel 
is meestal aangebracht om het beeld van de kaart en is gebonden door de te annuleren.  
Verzamelaars van maximumkaarten trachten te vinden of kaarten met stempel te maken, en 
annuleren foto in maximale overeenkomst, of concordantie.  

 Meter  
 De mechanische of digitale apparaat dat een geldige luidende verzendkosten opdruk bekend 
als een meter stempel creëert.  Verzendkosten is prepaid om de regulering van postdiensten 
autoriteit.  Meter zijn toegestaan door de UPU in 1920.  Ze worden gebruikt vandaag door het 
volume verzenders om de kosten van frankering e-mail te snijden.  

 Microprint  
 Extreem kleine letters of cijfers toegevoegd aan de ontwerpen van de geselecteerde 
postzegels als een beveiligingsfunctie.  In de meeste gevallen, is 8-power vergroting of meer 
nodig om te lezen microprint.  

 Velletje  
 Een kleiner-dan-normale ruit van postzegels uitgegeven, slechts in die vorm of in aanvulling 
op volle ruiten.  Een velletje is meestal zonder marginale merktekens of tekst te zeggen dat 
het blad werd uitgegeven in samenwerking met of op een of andere gebeurtenis te herdenken.  
Zie ook Souvenir vel.  

 Munt  
 Een stempel in dezelfde staat als die door een postkantoor: ongebruikt, onbeschadigd en met 
volledige originele gom (indien afgegeven met kauwgum).  Na verloop van tijd kan omgaan, 
licht en atmosferische omstandigheden van invloed op de munt staat van postzegels.  



 Spiegelbeeld  
 Een offset negatieve of omgekeerde indruk.  

 Missie mengsel  
 De laagste rang van stempel mengsel, dat ongesorteerde maar vooral gemeenschappelijke 
postzegels op papier, zoals gekocht van missies of andere instellingen.  Zie ook Bank 
mengsel.  

 Zendelingen  
 De eerste postzegels van Hawaï, uitgegeven 1851-1852, beschouwd als een van de grote 
klassiekers van de filatelie.  

 Gemengde perforatie  
 Zie Verbinding perforatie.  

 Gemengde verzendkosten  
 De frankeermachine op een omslag met de stempels van twee of meer stempel-afgifte 
entiteiten, goed gebruikt wordt.  

 Mengsel  
 Een grote groep van postzegels, begrepen om dubbel werk te bevatten.  Een mengsel wordt 
gezegd dat unpicked of geplukt.  Een geplukt mengsel kan hebben gehad zegels verwijderd 
door een verzamelaar of handelaar.  

 Mobiele Post Office  
 (MPO) Portable mail-handling equipment en personeel, in het algemeen in treinwagons, 
trams, vrachtwagens of bussen.  

 Mount  
 Acetaat houders, duidelijk op de voorzijde en met een soort van lijm op de rug.  
Verzamelaars te gebruiken mounts aan te brengen zegels of afdekkingen om het album te 
vertonen of pagina's.  

 Meerdere  
 Een niet-gescheiden eenheid van postzegels waaronder ten minste twee stempels, maar 
minder dan het aantal opgenomen in een volledig venster.  

 Native papier  
 Ruwe, handgeschept papier plaatselijk geproduceerde, in tegenstelling tot fijnere, machine-
en-klare papier.  

 Hinged  
 Een stempel, zonder scharnier merken.  Een nooit-plakker (NH) stempel heeft meestal 
originele gom, maar dit is niet altijd het geval.  

 Nieuwe uitgifte dienst  
 Een dealer service die automatisch leveringen abonnees met nieuwe thema's van een bepaald 
land, gebied of onderwerp.  De verstrekte kwesties worden bepaald door een vooraf 
afgesproken staan, zodat de hoeveelheid en soorten van onderwerpen bepaalt.  

 Krant postzegels  
 Postzegels uitgegeven speciaal voor de vooruitbetaling van mailing tarieven voor kranten, 
tijdschriften en drukwerk.  



 Nondenominated  
 Een postzegel met geen numerieke inscriptie aanwijzing van de nominale waarde.  De 
waarde van sommige nondenominated stempels worden gekenmerkt door een aangewezen 
brief.  Anderen hebben een dienst inscriptie die aangeeft de koers die de stempel voldoet.  

 Afstempeling  
 1) Een annulering die uitsluitend bestemd zijn om defacen een stempel-ook wel een killer.  
 2) Een overdruk bedoeld om heerser defacen een deel van het ontwerp van een stempel, zoals 
het gezicht van een afgezet.  

 Verouderd  
 Een stempel niet meer verkrijgbaar bij postkantoren, hoewel wellicht nog postaal geldig.  

 Beroep probleem  
 Een probleem vrijgegeven voor gebruik op het grondgebied bezet door een vreemde 
mogendheid.  

 Uit het midden  
 Een stempel ontwerp dat niet is gecentreerd ten opzichte van de randen van de postzegel.  In 
het algemeen, uit het midden stempels zijn minder wenselijk dan postzegels meer bijna 
gecentreerd ten opzichte van de randen.  Stempels die extreem off-centrum kan worden 
toegevoegd aan collecties als productie freaks.  

 Kantoren in het buitenland  
 Op verschillende momenten, hebben vele naties onderhouden postkantoren in andere landen, 
meestal vanwege de onbetrouwbaarheid van de lokale postsysteem.  In China en de Turkse 
Rijk, in het bijzonder, veel buitenlandse naties hun eigen postsystemen onderhouden als 
onderdeel van hun extraterritoriale bevoegdheden.  Meestal werden speciale briefpapier en 
stempels die door deze kantoren.  De meeste bestond uit opdrukken op de reguliere 
onderwerpen van de naties het behoud van de kantoren.  

 Officiële  
 Stempel of briefpapier afgegeven, uitsluitend voor het gebruik van overheidsdiensten en 
ambtenaren.  In veel landen zulke items beschikbaar kunnen worden gesteld voor 
verzamelaars in ongebruikte toestand van de postdienst.  

 Gecompenseerd  
 1) Een drukproces dat een geïnkt afbeelding van een plaat transfers naar een roller.  De wals 
geldt dan de inkt op papier.  
 2) De overdracht van een deel van een stempel ontwerpen of een opdruk van het ene blad aan 
de achterkant van een ander, voordat de inkt droog is (ook wel verrekend).  Dergelijke 
indrukken zijn in omgekeerde (zie spiegelbeeld).  Ze zijn verschillend van stempels op beide 
zijden bedrukt.  

 OG  
 De lijm coating op een munt of ongebruikte stempel of omslag van de envelop aangebracht 
door een erkende postdienst of veiligheid printer, meestal vóór het item werd uitgegeven.  Op 
verzoek van postzegelverzamelaars, posterijen op bepaalde tijdstippen aangeboden kauwgom 
toevoegen aan items die voor het eerst uitgegeven ungummed.  Zie ook Regummed.  

 Ohm  
 Afkorting voor op zijn (of haar) Majesty's Service.  Gebruikt in perfins te overdrukken of 



Franken geven Officiële gebruik in het Britse Gemenebest.  

 Omnibus probleem  
 Een probleem dat vrijkomt door diverse postbedrijven diensten aan een gemeenschappelijk 
thema te vieren.  Omnibus problemen kan wel of niet samen op een KeyType ontwerp.  

 Op papier  
 Postzegels (meestal postaal gebruikt) die zijn aangebracht op delen van de originele envelop 
of verpakking.  Vaak gebruikt om postzegels voorafgaand aan het inweken beschrijven.  

 Op een stuk  
 Een stempel op een deel van de oorspronkelijke envelop of verpakking met alle of de meeste 
van de te annuleren.  Stempels op stuk worden meestal opgeslagen op die manier.  

 Originele gom  
 De lijm coating op een munt of ongebruikte stempel of omslag van de envelop aangebracht 
door een erkende postdienst of veiligheid printer, meestal vóór het item werd uitgegeven.  Op 
verzoek van postzegelverzamelaars, posterijen op bepaalde tijdstippen aangeboden kauwgom 
toevoegen aan items die voor het eerst uitgegeven ungummed.  Zie ook Regummed.  

 Opdruk  
 Een drukkerij in de oorspronkelijke voltooide ontwerp van een stempel.  Een opdruk dat de 
waarde van een postzegel veranderingen is ook wel een toeslag.  

 Oxidatie  
 Donker worden van de inkt op bepaalde stempels veroorzaakt door contact met lucht of licht.  
Sommige inkten gebruikt om postzegels drukken, vooral sinaasappelen, kan blijken in de tijd 
bruin of zwart.  

 Pakket  
 Een pre-gesorteerd selectie van alle-verschillende zegels, een gemeenschappelijke en 
voordelige manier om te beginnen een algemene collectie.  

 Paar  
 Twee ongescheiden postzegels.  

 Paneel  
 De eenheid waarin een volledige persbericht blad is verdeeld, vóór de verkoop in de 
postkantoren.  Wat een postkantoor klant kan verwijzen naar een "vel postzegels 'is meer goed 
heet een ruit.  De meeste volledige vellen zijn verdeeld in vier of meer regelmatige ruiten of 
nog veel meer boekjes ruiten voordat ze worden verscheept naar kantoren te plaatsen.  

 Paquebot  
 Annuleringen die duiden op een item werd verstuurd aan boord van een schip.  

 Per luchtpost  
 Een Franse uitdrukking de betekenis "door de lucht,''lijkt op luchtpost etiketten van de meeste 
landen, samen met een soortgelijke zin in de overheersende taal van het land van herkomst.  

 Postpakket postzegels  
 Speciale postzegels gemaakt voor de betaling van postpakketten vergoedingen.  

 Part-perforeren  



 Een stempel met alle perforaties ontbreekt op een of meer partijen, maar met ten minste een 
zijde geperforeerd.  

 Pasta-up  
 De uiteinden van de rollen van de opgerolde postzegels met elkaar verbonden met lijm of 
plakband.  

 Pelure papier  
 Een sterke, dun papier af en toe gebruikt in de stempel drukken.  Pelure papier is 
doorschijnend en lijkt een enigszins donkere, dunne ui-skin papier.  

 Pen geannuleerd  
 Postzegels annulering met een inkt pen of viltstift in plaats van een hand stempel of machine 
te annuleren.  Vele vroege postzegels werden routinematig geannuleerd door pen.  Een pen te 
annuleren kan ook aangeven dat een stempel werd gebruikt als een fiscale.  Moderne zegels 
kan pen geannuleerd als een sortering klerk of de levering drager mededelingen een stempel 
heeft gemist door een machine te annuleren.  

 Penny Black  
 De zwarte 1-cent Britse stempel afgegeven 06 mei 1840, met het portret van Koningin 
Victoria.  Het is 's werelds eerste plakzegel afgegeven voor de vooruitbetaling van de 
verzendkosten.  

 Perfins  
 Postzegels geperforeerde door het gezicht met het identificeren van initialen, ontwerpen of 
gaten in gecodeerde posities.  Perfins worden normaliter gebruikt door een bedrijf of overheid 
kantoor gestolen of verkeerd gebruik van postzegels door werknemers te ontmoedigen.  
Perfins kunnen zowel prive of officieel geproduceerd.  

 Perforatie  
 De ponsen van gaten tussen stempels te maken scheiding gemakkelijk.  1) Kam perforatie-
drie zijden van een stempel zijn geperforeerd in een keer, met het proces herhaald in rijen.  
 2) Harrow perforatie-het gehele blad of de eenheid van de stempels is geperforeerd in een 
handeling.  
 3) Line perforatie-gaten worden geponst een rij tegelijk.  Lijn perforaties worden 
onderscheiden door de ongelijke kruising van perforatie lijnen en onregelmatige hoeken.  
Kam en eg perforaties meestal tonen aanpassing van de gaten in de hoeken.  Sommige 
vormen van perforatie kan moeilijk zijn te onderscheiden.  

 Tandingmeter  
 Een schaal gedrukt of ontworpen op metaal, transparant of ondoorzichtig plastic, karton of 
ander materiaal om het aantal perforatiegaten of tanden maatregel in de ruimte van 2 
centimeter.  

 Vergunning  
 Frankeren van de afdruk van een nummer en aanvullende informatie die een mailer is 
gefrankeerd account identificeert, zodat er geen behoefte aan te brengen en annuleren 
postzegels op grote mailings.  De mailer moet het verkrijgen van een document (vergunning) 
dat toestaat zijn gebruik van deze procedure.  

 Phantom filatelie  
 De collectie van valse stempels.  De naam is afgeleid uit het boek van Frederick Melville's 



Phantom Filatelie, een van de pionier werken op valse kwesties.  

 Filatelistische cover  
 Een envelop, post-kaart of een ander item gefrankeerd en verzonden door een 
postzegelverzamelaar een collectible object te maken.  Het kan wel of niet hebben verricht 
een persoonlijke of zakelijke boodschap.  Een niet filatelistisch dekking is meestal degene die 
heeft uitgevoerd zakelijke of persoonlijke correspondentie en heeft zijn stempels aangebracht 
door een niet-verzamelaar.  Sommige stempels zijn alleen bekend op de collector-gecreëerde 
covers.  Het is onmogelijk te zeggen of enkele covers zijn philatelically geïnspireerd of niet.  
Zie ook gebruikt en postaal gebruikt.  

 Filatelie  
 Het verzamelen en bestuderen van postzegels, postwaardestukken en postgeschiedenis.  

 Fosfor  
 Een chemische substantie die wordt gebruikt bij de productie van geselecteerde postzegels te 
activeren machines die automatisch te annuleren mail.  De machines te reageren op de fosfor 
onder ultraviolet licht.  In 1959, Groot-Brittannië begon te fosfor lijnen op een aantal van haar 
postzegels drukken.  Zie ook Tagging.  

 Fotogravure  
 Een moderne stempel-printing proces dat is een vorm van diepdruk.  Platen zijn fotografisch 
en chemisch gemaakt, in plaats van met de hand graveren van een dobbelsteen en over te 
dragen aan een bord.  De inkt in dit proces ligt in het ontwerp depressies.  Het oppervlak van 
de drukplaat wordt schoongeveegd.  Het papier is gedwongen in de depressies en pikt de inkt, 
op een wijze die net als de line-gegraveerd drukproces.  

 Picturale  
 Stempel met een afbeelding van een soort, andere dan een portret of wapen.  

 Plaat  
 De basis drukeenheid op een pers gebruikt om postzegels te produceren.  Vroege postzegels 
werden gedrukt uit platte platen.  Gebogen of cilindrische platen worden gebruikt voor de 
meeste moderne postzegels.  Zie ook Cilinder en mouwen.  

 Plaat te blokkeren  
 Een blok van postzegels uit de hoek of aan de zijkant van een ruit met inbegrip van de rand, 
voorzien van het nummer (s) van de plaat (s) gebruikt om het vel van waaruit de ruit werd 
gescheiden af te drukken.  Sommige stempel productiemethoden, zoals boekjes, normaal 
afgesneden nummerplaten.  Nummerplaat blokken zijn doorgaans verzameld als blokken van 
vier tot en met 20 stempels, afhankelijk van de pers gebruikt om de postzegels te drukken.  
Wanneer elke stempel in een ruit is een ander ontwerp, wordt de gehele ruit werd verzameld 
in de plaat te blokkeren.  

 Nummerplaat  
 Cijfers of een alfanumerieke combinatie die de drukplaat gebruikt om postzegels 
afbeeldingen af te drukken identificeert.  Nummerplaten op blad postzegels verschijnen vaak 
in de hoek marge papier of zijde marge papier.  Plate nummers op rolzegels werden vaak 
afgesneden tot ongeveer 1980; sindsdien is het aantal weergegeven op postzegels op 
specifieke intervallen.  Boekje plaat nummers zijn vaak te vinden op rand aan de ruit.  

 Plating  



 De reconstructie van een stempel ruit door het verzamelen van blokken en individuele zegels 
vertegenwoordigen verschillende posities.  Dit is mogelijk voor veel oudere nummers, maar 
de meeste moderne vraagstukken zijn te uniform om de identificatie van individuele posities 
mogelijk te maken.  

 Volksraadpleging probleem  
 Een stempel kwestie ter bevordering van een volksstemming.  Na de Eerste Wereldoorlog, 
werden een aantal betwiste gebieden onder de regeling tijdelijke Volkenbond administratie, in 
afwachting van volksraadplegingen te bepalen welk land de bevolking zich wilden aansluiten.  
Themanummers let op de komende stemming in enkele van deze gebieden, onder hen, 
Allenstein, Karinthië, Oost-Silezië, Marienwerder, Schleswig en Opper-Silezië.  

 PNC  
 1) Een nummerplaat spoel stempel, dat wil zeggen een stempel van een spoel die is 
ingeschreven met een nummerplaat.  De afkortingen PNC3 en PNC5 te identificeren stroken 
van drie of vijf rolzegels met de PNC gelegen in het midden van de strip.  
 2) Een filatelistische-numismatische combinatie: een cover voorzien van een stempel en met 
een munt, medaille of penning.  De munt en postzegel zijn meestal gerelateerd in dergelijke 
gevallen; vaak het deksel is geannuleerd op de eerste dag van het gebruik van de munt.  

 Pneumatische bericht  
 Brief distributie via perslucht buizen.  Pneumatische berichten bestonden in veel grote steden 
in Europa, en speciale postzegels en briefpapier werden vaak geproduceerd voor de dienst.  

 Portzegels  
 Stempels of merktekens waaruit blijkt dat onvoldoende gefrankeerde is aangebracht op de 
mailing stuk.  Portzegels zijn meestal aangebracht op het kantoor van de levering.  De extra 
verzendkosten wordt verzameld van de geadresseerde.  

 Post kaart  
 Een door de overheid geproduceerd kaart voorzien van een stempel afdruk in de 
rechterbovenhoek vertegenwoordigen vooruitbetaling van verzendkosten.  

 Postdiensten fiscale  
 Ontvangsten of fiscale zegels postaal gebruikt.  

 Postgeschiedenis  
 De studie van postmerken, tarieven en routes, of iets te maken met de geschiedenis van de 
berichten.  

 Postwaardestukken  
 Briefpapier met ingedrukt zegel, in tegenstelling tot plakzegels.  Postwaardestukken omvat 
briefkaarten, letterkaarten, enveloppen met postzegels, wikkels, aerograms, telegraaf-kaarten, 
Postal Savings vormen en dergelijke door de overheid geproduceerde artikelen.  De kosten 
voor de mailer is vaak de prijs van verzending plus een toeslag voor het briefpapier item.  

 Postaal gebruikt  
 Een stempel of bedek die heeft gezien legitieme post te gebruiken, in tegenstelling tot een die 
is geannuleerd-to-order of gunst-geannuleerd.  De term "postaal gebruikt" suggereert dat een 
item bestaat, omdat het werd gebruikt om een persoonlijke of zakelijke communicatie te 
voeren, zonder dat de afzender denken van het creëren van een item dat moet worden 
verzameld.  



 Briefkaart  
 Een kleine kaart, meestal met een foto aan de ene kant en een ruimte voor een geschreven 
boodschap op de andere.  Briefkaarten hebben geen stempel bedrukt, dus de mailer moet ook 
de aankoop van verzending naar de briefkaart mail.  Zie ook Post-kaart.  

 Poststempel  
 Elke officiële post-markering.  De term wordt meestal specifiek gebruikt in verwijzing naar 
annuleringen met de naam van een postkantoor van herkomst en een mailing datum.  

 Precancel  
 Stempel met een speciale opdruk annulering zodat het normale annuleren omzeilen.  In 
sommige gevallen is de precancel duidt ook een specifiek e-mail-afhandeling dienst, zoals het 
"voorsortering First-Class."  Andere precancels kunnen de stad en de toestand van de 
uitgevende postkantoor.  Precanceled stempels worden gebruikt door het volume mailers die 
in het bezit van een vergunning om ze te gebruiken  

 Druk op sheet  
 Een complete eenheid van de stempels als gedrukt.  Postzegels zijn meestal bedrukt met grote 
vellen en worden gescheiden in twee of meer ruiten vóór verzending naar kantoren te 
plaatsen.  

 Prestamp bestrijkt  
 Gevouwen brieven of hun uiterlijke behuizingen worden gebruikt vóór de invoering van 
zelfklevende postzegels of postwaardestukken.  

 Prestige boekje  
 Een stempel boekje met oversized ruiten, beschrijvende informatie en het stempel kwesties 
ter herdenking van een speciaal onderwerp.  Prestige boekjes bevatten vaak ruiten zonder 
stempels die plaats voorzien zijn van etiketten of aanvullende informatie, samen met ruiten 
voorzien van stempels.  

 Prexies  
 De bijnaam voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen 1938-54 definitieve serie, Scott 
803-34, 839-51.  

 Printer afval  
 Verkeerd afgedrukt, misperforated of misgummed stempels vaak gemaakt tijdens het 
normale proces van stempel productie.  Printer afval wordt verondersteld te worden 
vernietigd, maar dit materiaal komt in de filatelistische markt door onzorgvuldigheid en 
diefstal.  

 Printen  
 Het proces van imprinting ontwerpen op papier uit een met inkt ingesmeerde oppervlak.  

 Pro Juventute  
 Latijn en betekent in het voordeel van de jeugd.  Zwitserland heeft afgegeven Pro Juventute 
semipostals bijna elk jaar sinds 1913.  

 Verwerking  
 Stappen die finish een gedrukte stempel blad.  Verwerking omvat perforatie, trimmen, 
verdelen het blad in afzonderlijke ruiten en verpakkingen voor de distributie.  

 Bewijzen  



 Trial indrukken van een stempel of een drukplaat voor de eigenlijke stempel productie.  
Bewijzen zijn gemaakt om een stempel of een plaat voor gebreken te onderzoeken of de 
resultaten van het gebruik van verschillende inkten te vergelijken.  

 Voorlopige  
 Een postzegel uitgegeven voor tijdelijk gebruik voor post voldoen aan de eisen totdat een 
nieuwe of een regelmatige voorraden postzegels kan worden verkregen.  

 Quadripartition  
 Een blok of strook van vier postzegels die samen een complete gehele ontwerp.  Zie de 
Verenigde Staten Scott 1448-51, van 1972 Cape Hatteras National Seashore kwestie.  

 Railway Post Office  
 (RPO) Portable mail-handling equipment voor het sorteren van e-mail in doorvoer op treinen.  
De laatste officiële Amerikaanse RPO liep 30 juni 1977.  RPO's werden gebruikt in vele 
landen.  Zie ook Mobiele Post Office.  

 Re-gegraveerde  
 Een postzegel met een gewijzigde ontwerp als het resultaat van een wijziging van een 
transfer rol of drukplaat voorafgaand aan een later af te drukken, waardoor onderscheiden van 
de originele sterven.  

 Ontvangende merk  
 Een poststempel of andere post-markering worden toegepast door de ontvangende, in plaats 
van de oorsprong, het postkantoor.  Zie ook Backstamp.  

 Hertekend  
 Een stempel ontwerp dat licht is nog niet veranderd handhaaft het basisontwerp als 
oorspronkelijk werd uitgegeven.  

 Regionale  
 Stempel verkocht of geldig is in een bepaald gebied van een stempel-uitgevende entiteit.  
Groot-Brittannië heeft uitgegeven postzegels voor de regio's van Guernsey, Jersey, Isle of 
Man, Noord-Ierland, Schotland en Wales.  Regionals worden meestal verkocht alleen in een 
bepaalde regio, maar zijn vaak frankeerwaarde het hele land.  

 Aangetekende post  
 Eerste klasse mail met een genummerd ontvangstbewijs, met inbegrip van een waardering 
van de aangetekende zending, voor een volledige of beperkte compensatie als de e-mail 
verloren gaat.  Sommige landen hebben afgegeven aangetekende post zegels.  Aangetekende 
brief wordt ondertekend door elke post medewerker die regelt het.  

 Registratie labels  
 Zelfklevende etiketten met vermelding van het registratienummer en, vaak, de stad van 
herkomst voor geregistreerde artikelen verstuurd via de e-mail.  

 Regummed  
 Een stempel met lijm van een onbevoegde bron.  

 Heruitgave  
 Een officiële overname van een stempel van een verouderde of stopgezet kwestie.  
Heruitgaven zijn geldig voor verzending.  Zie ook Reprint.  



 Overtollige  
 Voorraden van de stempels die onverkocht blijft op het moment dat een probleem is 
achterhaald verklaard door een postkantoor.  Sommige landen hebben verkocht resten van de 
stempel handel met aanzienlijke kortingen van de oorspronkelijke waarde.  De landen die 
gewoonlijk markeren de postzegels met een onderscheidend te annuleren.  Al dan niet 
afgestempeld resten meestal niet kunnen worden onderscheiden van postzegels over de 
toonbank voor de kwestie is afgedaan.  

 Gerepareerd stempel  
 Een beschadigde stempel die is gerepareerd of andere manier om het te versterken of te 
maken lijken op een onbeschadigde stempel.  

 Kopie  
 Een reproductie van een stempel of te dekken.  In de 19e eeuw, waren replica postzegels 
verkocht als postzegelalbum ruimte vulstoffen.  Replica postzegels worden vaak gedrukt in 
een kleur op een blad met daarin een aantal verschillende ontwerpen.  Replica's kan soms 
bedriegen ofwel een postdienst klerk of verzamelaars.  

 Herdruk  
 Een stempel afgedrukt van de originele plaat, na de afgifte heeft opgehouden te worden 
postaal geldig.  Officiële herdrukken zijn soms voor presentatie doeleinden of officiële 
collecties.  Ze worden vaak onderscheiden op een bepaalde manier uit de originelen: 
verschillende kleuren, perforaties, papier of kauwgom.  Particuliere herdrukken, aan de andere 
kant, zijn doorgaans strikt wordt geproduceerd voor verkoop aan verzamelaars en vaak sterk 
lijken op de originele stempels.  Particuliere herdrukken normaal verkopen voor minder dan 
de originele exemplaren.  Herdrukken zijn niet geldig voor verzending.  Zie ook Reissue.  

 Retoucheren  
 Het repareren van een beschadigde plaat of sterven, levert vaak een kleine, maar aantoonbaar 
is, verschil in het ontwerp van de gedrukte stempels.  

 Inkomsten  
 Stempels die de vooruitbetaling of betaling van verschillende belastingen.  Inkomsten worden 
aangebracht op officiële documenten en merchandise.  Sommige zegels, waaronder veel 
problemen van het Britse Gemenebest, zijn ingeschreven "verzending en inkomsten''en waren 
beschikbaar voor een van beide te gebruiken. Dergelijke vraagstukken worden meestal minder 
waard dan afgelast fiscaal postaal gebruikt. In sommige gevallen, de opbrengsten zijn 
voorlopig gebruikt als postzegels . Zie ook Fiscal.  

 Rocket e-mail  
 E-mail gevlogen in een raket, zelfs indien slechts een korte afstand.  Veel raket mail 
experimenten zijn uitgevoerd sinds 1931.  Speciale etiketten, cachets of annuleert meestal 
rekening mee dat e-mail werd uitgevoerd op een raket.  

 Draaiplateau  
 Een gebogen of cilindrische drukplaat gebruikt op een persconferentie dat de plaat een 
continue indrukken te maken draait.  Vlakke platen maken enkele indrukken.  

 Rouletting  
 Het doorboren van het papier tussen de stempels te maken hun scheiding handiger.  Er is 
geen papier daadwerkelijk verwijderd van de plaat, want het is in het perforeren.  Rouletting 
is gemaakt door dash, zaagtand of golvende lijn.  



 Landelijke Gratis thuis bezorgd  
 (RFD) Systeem voor gratis levering aan huis van de post in de plattelandsgebieden van de 
Verenigde Staten, begonnen net voor het begin van de 20e eeuw.  

 Roest  
 Een bruine schimmel lijkt op de roest aan ijzer.  Rust beïnvloedt stempel papier en gom in 
tropische gebieden.  

 SASE  
 Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe.  Een ongebruikte envelop met het 
adres van de afzender en voldoende rendement verzendkosten.  Gevoegd bij de 
correspondentie te maken antwoordapparaat makkelijk.  

 Se-tenant  
 Frans voor "samengevoegd.''Twee of meer ongescheiden postzegels van verschillende 
designs, kleuren, denominaties of typen.  

 Geheime Marcus  
 Een minuut wijziging van een stempel design toegevoegd aan latere drukken van eerdere 
drukken te onderscheiden door een andere firma.  Geheime merktekens kunnen positief 
onderscheiden echte postzegels van vervalsingen.  

 Seebeck  
 De bijnaam voor verschillende Latijns-Amerikaanse kwesties geproduceerd 1890-1899 in het 
contract met Nicholas Frederick Seebeck, de agent voor de Hamilton Bank Note Co van New 
York.  Seebeck ingestemd met de nieuwe uitgiften van postzegels en briefpapier bieden elk 
jaar kosteloos, in ruil voor het recht om restanten te verkopen en herdrukken voor 
verzamelaars.  De resulterende woede verwoest Seebeck en zwart de filatelistische reputatie 
van de betrokken landen.  

 Zelfklevende  
 Stempel gom die op envelop houdt zich door de toepassing van de druk alleen.  De meeste 
zelfklevende zegels worden verkocht op een gecoat papier release liner.  Zie ook Liner, 
Linerless, Water-geactiveerd.  

 Zelfkant  
 De marginale papier op een blad of ruit van postzegels.  Rand kan worden bedrukt of kan 
bevatten printer markeringen of andere informatie.  

 Semi-postale  
 Een postzegel verkocht tegen een prijs van meer dan postdiensten waarde, waarbij de extra 
kosten bestemd voor een speciaal doel.  Meestal wordt erkend door de aanwezigheid van twee 
(vaak verschillende) waarden, gescheiden door een "+''te ondertekenen, op een enkele 
stempel.  

 Serie  
 Een groep van postzegels met een soortgelijk ontwerp of thema, afgegeven over een periode 
van tijd.  Een serie kan worden gepland of kan evolueren.  

 Dienst ingeschreven  
 Een stempel met tekst als onderdeel van de eerste gedrukte ontwerp dat de e-mail-
afhandeling dienst waarvoor het stempel bestemd is, identificeert zoals "voorsortering First-



Class."  Zie ook Precancel.  

 Set  
 Stempels die gemeenschappelijke design elementen, vaak uitgegeven in een keer en meestal 
verzameld als een groep.  

 Schaduw  
 De kleine variatie vaak in een basiskleur.  Tinten kunnen worden toegekend catalogus status 
wanneer ze zeer onderscheidend.  

 Sheet  
 Een complete eenheid van de stempels als gedrukt.  Postzegels zijn meestal bedrukt met grote 
vellen en worden gescheiden in twee of meer ruiten vóór verzending naar kantoren te 
plaatsen.  

 Korte set  
 Een onvolledige reeks van postzegels, meestal ontbreekt zowel de hoge waarde of een of 
meer essentiële waarden.  

 Slaper  
 Stempel of andere collectible item dat lijkt te zijn onder geprijsd en kan goede investering 
potentieel hebben.  

 Mouw  
 1) Een naadloze cilindervormige drukplaat gebruikt in roterende diepdruk.  
 2) Een vlakke transparante houder, vaak specifiek voor de bescherming en het opslaan van 
een cover.  

 Soaking  
 Het verwijderen van stempels van enveloppenpapier.  De meeste stempels kan veilig worden 
geweekt in water.  Voortvluchtige inkten, echter zal lopen in het water, en krijtachtige bedekte 
papier wordt in zijn geheel verliezen hun ontwerpen, dus enige kennis van postzegels is een 
noodzaak.  Gekleurde envelop dient apart te worden geweekt.  

 Souvenir kaart  
 Een filatelistische kaart niet geldig voor verzending, uitgegeven in samenwerking met een 
aantal bijzondere gebeurtenis.  De souvenir kaart illustreert vaak het ontwerp van een 
postzegel.  

 Souvenir vel  
 Een klein vel postzegels, met inbegrip van een waarde of een reeks van postzegels.  Een 
souvenir blad heeft meestal een ruime marge en een inscriptie beschrijft een gebeurtenis 
wordt herdacht.  Stempels op een souvenir blad mag worden geperforeerd of imperforate.  

 Breedteblok  
 Een stempel in slechte staat gebruikt om de aangewezen ruimte in een postzegelalbum te 
vullen tot een beter exemplaar kan worden gevonden.  

 Special Delivery  
 Een dienst die versnelde bezorging van post.  Genoemd Express door sommige landen.  

 Speciaal drukwerk  
 Heruitgave van een stempel van de huidige of recente ontwerp, vaak met onderscheidende 



kleur, papier of perforaties.  

 Speciale postzegels  
 Reguliere postzegel kwesties die buiten de traditionele definities van gedenkpenningen en 
definitieve stempels.  In de Verenigde Staten, zijn vakantie kwesties zoals Hedendaagse 
Kerstmis, traditioneel Kerstmis, Chanoeka en dergelijke beschouwd speciale postzegels.  Ze 
zijn afgedrukt in aanzienlijk grotere hoeveelheden dan postzegels, en soms terug aan te 
dringen op extra drukken.  Liefde postzegels worden ook beschouwd als speciale postzegels.  

 Specialist  
 Een postzegelverzamelaar die intensief onderzoek en verzamelt de zegels en postale 
geschiedenis van een bepaald land, gebied of periode, of die anderszins beperkt zijn 
verzamelgebied.  

 Specimen  
 Stempel of briefpapier item gedistribueerd naar Universal Postal Union leden voor 
identificatie doeleinden en om de filatelistische pers en handel voor publicitaire doeleinden.  
Exemplaren zijn overdrukt of gestanst met het woord "SPECIMEN''of het equivalent daarvan, 
of zijn voorzien van een opdruk of geponst op een manier om ze te laten afwijken van de 
afgegeven zegels. Specimens van schaarse stempels vaak minder waard dan de werkelijke 
zegels. Specimens van relatief gemeenschappelijke postzegels zijn meer waardevol.  

 Speculatieve kwestie  
 Een stempel of de afgifte voornamelijk vrijgegeven voor verkoop aan verzamelaars, in plaats 
van de legitieme post behoefte te voldoen.  

 Verbinding  
 De reparatie van een breuk in een rol stempel papier, of het samenvoegen van twee rollen 
papier voor continu printen.  Postzegels over een splice zijn meestal verwijderd en vernietigd 
vóór de normale zegels worden uitgegeven.  

 Stempel  
 Een officieel uitgegeven verzendlabel, vaak lijm, waaruit blijkt dat de betaling is verleend 
voor de postbezorging.  Aanvankelijk gebruikt als een werkwoord, wat betekent dat in te 
prenten of indruk, als in, naar een ontwerp stempel.  

 Stampless cover  
 Een gevouwen vel of envelop uitgevoerd als e-mail zonder een postzegel.  Deze term 
verwijst doorgaans naar dekt die voorafgaand aan de eis dat stempels worden aangebracht op 
alle letters.  

 Inventarisboek  
 Een speciaal vervaardigd leeg boek met rijen zakken op elke pagina om postzegels te houden. 

 Rechte rand  
 Vlakke plaat of roterende-plaat stempels uit de marges van ruiten waar de platen uit elkaar 
werden gesneden.  Straight-edge zegels hebben geen perforatie op een of twee aangrenzende 
zijden.  Soms straight-edge postzegels tonen een richtsnoer.  

 Strip  
 Drie of meer ongescheiden stempels in een rij, horizontaal of verticaal.  

 Toeslag  



 Een opdruk dat wijzigingen of de benaming van een stempel of postwaardestukken item 
herhaalt.  

 Opcenten  
 Het gedeelte van een semi-postzegel aankoopprijs hoger is dan de verzendkosten waarde.  De 
toeslag is bestemd voor donatie aan een goed doel of een ander doel.  

 Sweatbox  
 Een gesloten doos met vochtig sponsachtige materiaal, waarover stuck-samen ongebruikte 
stempels zijn geplaatst op een grill.  Luchtvochtigheid verzacht het tandvlees, waardoor de 
scheiding van postzegels.  In sommige gevallen kan de Sweatbox worden gebruikt om te 
helpen een postaal gebruikte stempel uit enveloppenpapier.  

 T  
Abbreviation for the French "Taxe.'' Handstamped on a stamp, the T indicates the stamp's use 
as a postage due. Handstamped on a cover, it indicates that postage due has been charged. 
Several countries have used regular stamps with a perforated initial T as postage dues.  

 Tagging  
Phosphor material on stamps used to activate automatic mail-handling equipment. This may 
be lines, bars, letters, part of the design area or the entire stamp surface. The tagging may also 
permeate the stamp paper. Some stamps are issued both with and without tagging. Catalogues 
describe them as tagged or untagged.  

 Tanden  
The protruding points along the outer edge of a perforated postage stamp when it has been 
removed from the pane.  

Telegraph stamp  
Label used for the prepayment of telegraph fees. Telegraph stamps resemble postage stamps.  

Tete-beche  
French for "head to tail.'' Two or more unsevered stamps, one of which is inverted in relation 
to the other.  

Thematic  
A collection of stamps or covers relating to a specific topic. The topic is expanded by careful 
inquiry and is presented as a logical story. See also Topical.  

 Dunne  
A thinning of the paper on the back of a stamp. Often the result of a hinge that has been 
carelessly removed, or from a stamp that is improperly removed from an envelope.  

 Gebonden  
A stamp is said to be tied to a cover when the cancel extends over both the stamp and the 
envelope paper. Stamps can also be tied by the aging of the mucilage or glue that holds them 
to the paper.  

Tong  
Tweezerlike tool with rounded, polished tips, used to handle stamps. Tongs prevent stamps 
from being soiled by dirt, oil or perspiration.  

 Actueel  



1) Stamp or cover showing a given subject. Examples are flowers, art, birds, elephants or the 
Statue of Liberty.  
2) The collection of stamps by the topic depicted on them, rather than by country of origin. 
See also Thematic.  

Transit mark  
A postal marking applied by a post office between the originating and receiving post offices. 
It can be on the front or back of a cover, card or wrapper.  

 Drieluik  
A se-tenant strip of three related stamps forming one overall design. See United States Scott 
1629-31, the 1976 Spirit of 76 issue.  

 Type  
A basic design of a stamp or a set. Catalogues use type numbers or letters to save space. 
Catalogues show a typical design of one type rather than every stamp with that design or a 
similar design.  

Underprint  
A fine printing underlying the design of a stamp, most often used to deter counterfeiting.  

Ungummed  
A stamp without gum. Ungummed stamps are either stamps issued without gum or an 
uncanceled gummed stamp that has had its gum soaked off. Many countries in tropical 
climates have issued stamps without gum.  

Unhinged  
A stamp without hinge marks, but not necessarily with original gum.  

Unused  
An uncanceled stamp that has not been used but has a hinge mark or some other characteristic 
or defect that keeps it from being considered a mint stamp. Uncanceled stamps without gum 
may have been used and missed being canceled, or they may have lost their gum by accident.  

UPU  
Universal Postal Union. An international organization formed in Bern, Switzerland, in 1874, 
to regulate and standardize postal usage and to facilitate the movement of mail between 
member nations. Today, most nations belong to the UPU.  

 Tweedehands  
A stamp or stationery item that has been canceled by a postal authority to prevent its reuse on 
mail. In general, a used stamp is any stamp with a cancel or a precanceled stamp without gum. 
See also Postally Used and Philatelic Cover.  

 Ras  
A variation from the standard form of a stamp. Varieties include different watermarks, 
inverts, imperforates, missing colors, wrong colors and major color shifts. See also Freak, 
Error.  

 Vignet  
The central part of a stamp design, usually surrounded by a border. In some cases the vignette 
shades off gradually into the surrounding area.  



Want list  
A list of needed stamps or covers, identified by catalogue number or some other description, 
submitted by a collector to a dealer, usually including requirements on condition and price.  

Water-activated adhesive  
Stamp gum designed to adhere to envelope paper only if the gum is moistened. All gummed 
stamps before 1963 used water-activated adhesive.  

 Watermerk  
A deliberate thinning of paper during its manufacture to produce a semitranslucent pattern. 
Watermarks appear frequently in paper used in stamp printing or envelope manufacture. See 
also Batonne.  

 Web  
A continuous roll of paper used in stamp printing.  

Wing margin  
Early British stamps from the side of a pane with selvage attached. British sheets printed 
before 1880 were perforated down the center of the gutter, producing oversized margins on 
one side of stamps adjacent to the gutter. Such copies are distinctive and scarcer than normal 
copies.  

Wove paper  
A paper showing few differences in texture and thickness when held to light. In the 
production of wove paper, the pulp is pressed against a very fine netting, producing a virtually 
uniform texture. Wove paper is the most commonly used paper in stamp production.  

Wrapper  
A flat sheet or strip open at both ends that can be folded and sealed around a newspaper or 
periodical. Wrappers can have an imprinted stamp or have a stamp attached.  

Zemstvo  
A local stamp issued by Russian municipal governments or zemstvos, in accordance with an 
imperial edict of 1870.  

Zeppelins  
The stamps issued for, or in honor of, zeppelin flights. Cacheted covers carried on such flights 
are Zeppelin covers.  

ZIP block  
US marginal marking block with the selvage bearing the image of the "Mr. ZIP" cartoon 
character and/or an inscription urging the use of ZIP code. This first appeared on US marginal 
selvage in 1964. Typically a ZIP block is a block of four stamps.  

 Postcode  
The US numerical post code used to speed and mechanize mail handling and delivery. The 
letters stand for Zoning Improvement Plan.  

 


