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Elk afgebeeld label en/of type wordt summier omschreven waarbij bekende gegevens vermeld 
worden zoals; kleurstelling, tijd van gebruik, al dan niet getand of doorstoken, gegomd of 
zelfklevend, eventueel de organisatie of speciaal doel indien niet van uit de postadministratie 
verstrekt/uitgegeven en een eventueel code of aanmaaknummer zoals op het vignet te vinden is. 
Een prijswaardering van deze labels zult u niet vinden. Wel zijn bij de beschrijvingen een aantal 
sterretjes geplaatst die een soort van "zeldzaamheidswaarde" aangeven. Deze lopen van 1 ster 
voor veel voorkomend tot 6 sterren voor zeer zeldzame stroken of vignetten.  
Het is een uitermate kleurrijk en handig boekje geworden waarin we aardig wat informatie van 
deze postale stroken kunnen terug vinden. Een compleet werk is het uiteraard niet geworden. Ik 
denk dat een compleet overzicht een utopie zou zijn maar dit boek is in mijn idee wel een 
uitstekende poging om de geïnteresseerde verzamelaar in vogelvlucht de vele typen en soorten te 
laten zien. 
 
Het aanmelden van niet vermelde strookjes zal zéér op prijs gesteld worden. De verzamelaar die 
het boek aanschaft kan aangeven of hij/zij op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe 
informatie en strookjes. Jan ter Welle zal, net als bij zijn eerste boek "Jusqu’à hand stamps and 
other route indications", deze aanvullingen en supplementen per e-mail toesturen. Enige 
voorbeeldpagina’s kunt u op de volgende pagina van dit document vinden.  
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Ons lid en oud-voorzitter Jan C. ter Welle 
heeft onlangs een meer dan aardig boekje 
uitgegeven dat, zoals de titel aangeeft, 
Express labels behandelt. Een onderwerp als 
dit is uiteraard geen sinecure.  
 
In de loop der jaren zijn er door 
postadministraties over de hele wereld 
letterlijk duizenden van deze labels 
uitgegeven. Sommigen zijn jarenlang 
onveranderd gebleven anderen zijn 
regelmatig veranderd, aangepast aan de 
tijdsgeest of anderszins van uiterlijk 
veranderd.  
 
Voortbordurend op het werk van Charles H. 
Smith, de samensteller van de eerste "Express 
label catalogue", vinden we in dit boekwerk 
een keur van allerhande van deze labels van 
ruim 130 landen. Van Afghanistan via Hong 
Kong en Madagaskar tot aan Zambia toe.. 
  



 
 
 

 


