
On Saturday 29 February 2020, the RPSL will again organize a Regional Meeting, especially for Belgian 
and Dutch members, but of course members from other countries and guests interested in philately are 
also very welcome. 
 
This time it will be held in the Hotel Van der Valk in Veenendaal. The meeting is from 1 pm to 4 pm.  
 
The following lectures (in Dutch) are on the programme: 
 
French India, by Henk Slabbinck FRPSL 
France was present in India for around 280 years from 1674. There were regular conflicts with the 
English. Of the French territory, conquered by Dupleix for the Compagnie des Indes Orientales, only 
five small settlements spread over India remained. Around 1950 the latter were eventually incorporated 
into the Republic of India. But few know the history, let alone the postal history of French India. It 
provides philatelists with an exciting subject for a collection, which covers military dominance, business 
successes and failures, international developments, a lack of good shipping connections, the fear that the 
French Revolution would also emerge in India and the illegal, but tolerated, export of opium. 
 
The wrappers of Denmark 1872-1946, by Ton Steenbakkers 
Denmark's wrappers  ("Kors-eller enkelbånd") were issued by the Danish Post from 1872 to 1946. They 
were intended for dispatch of first-class printed matter for local transport, transport within Denmark 
and abroad. When the rates changed, the issued wrappers, if they had not yet sold out, were returned to 
the printer and provided with an imprint or overprint. When this stock was sold out, a new issue came. 
 
The sense and nonsense of stamps - Stamp Booklets of Surinam and Valhalla for the plate error 
collector, by Gijsbrecht van Dommelen 
As an introduction to an extensive treatise and catalogue about these vending machine booklets. 
In the spring of 2012, Henk Teunis and Teus Kamper published a book dedicated to the stamp booklets 
of Suriname. The first 10 stamp booklets of the Republic of Suriname are reviewed in the book. As a 
collector of plate errors, Gijsbrecht is always interested in the documentation of others where it concerns 
varieties and plate errors. The exchange of his findings with other collectors and with Mr Teunis soon 
led to a completely out of hand investigation, but also an extensive treatise on stamp booklets in general 
and the many differences and oddities that he has encountered with these 10 booklets. 
 
We are guests at the newly established stamp fair "Winterstamps", which will be held in Veenendaal on 
28 and 29 February. Opening hours: Friday, 10.00 am to 6 pm, Saturday 10.00 am to 5 pm. For more 
information, including directions, see http://winterstamps.nl 
 
On Friday at 8pm there is a symposium on The Future of Philately. 

 
The Royal will be present with a stand at this fair. A special Dutch stamp 
sheet will be for sale again, this time with a picture of the Wyon Medal 
with the portrait of Queen Victoria. This image was used for the design 
of the first postage stamp, the Penny Black. William Wyon RA was the 
official chief engraver at the Royal Mint from 1828 until his death. The 
very limited edition sheetlet will only be available at Winterstamps.  
 
Entrance to Winterstamps and the RPSL meeting: € 6, including free 
coffee, tea, soft drinks.  
 
  

http://winterstamps.nl/


Op zaterdag 29 februari 2020 zal de RPSL weer een Regional Meeting organiseren, speciaal voor 
Belgische en Nederlandse leden, maar uiteraard zijn ook leden uit andere landen en introducé's van harte 
welkom. 
 
Deze keer wordt het in een luxe omgeving gehouden, namelijk het nieuwe Hotel Van der Valk in 
Veenendaal. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur. De volgende lezingen staan op het programma: 
 
Frans India, door Henk Slabbinck FRPSL 
Frankrijk was vanaf 1674 zo'n 280 jaar aanwezig in India. Er waren regelmatig conflicten met de 
Engelsen. Van het Franse gebiedsdeel, veroverd door Dupleix voor de Compagnie des Indes Orientales, 
bleven uiteindelijk maar een vijftal kleine, over India verspreide nederzettingen over. Omstreeks 1950 
werden deze laatste uiteindelijk opgenomen in de Republiek India. Maar weinigen kennen de 
geschiedenis, laat staan de postgeschiedenis van Frans India. Maar het levert filatelisten een spannend 
onderwerp voor een verzameling, waarin militair overwicht, zakelijke successen en mislukkingen, 
internationale ontwikkelingen, een gebrek aan goede scheepsverbindingen, de angst dat de Franse 
Revolutie ook in India de kop op zou steken en de illegale maar gedoogde export van opium in beeld 
komen. 
 
De kruisbanden van Denemarken 1872-1946, door Ton Steenbakkers 
De kruisbanden ("Kors-eller enkelbånd") van Denemarken zijn door de Deense post uitgegeven van 
1872 tot 1946. Ze waren bedoeld voor verzending van drukwerken van de eerste gewichtsklasse voor 
lokaal vervoer, vervoer binnen Denemarken en naar het buitenland. Wanneer de tarieven veranderden, 
werden de uitgegeven kruisbanden, wanneer ze nog niet waren uitverkocht, teruggehaald naar de drukker 
en voorzien van een opdruk of bijdruk. Wanneer deze voorraad was uitverkocht, kwam er een nieuwe 
uitgifte. 
 
De zin en onzin van postzegels - Surinaamse Postzegelboekjes en het Walhalla voor de 
plaatfoutverzamelaar, door Gijsbrecht van Dommelen 
Ten geleide van een uitgebreide verhandeling en catalogus over deze automaatboekjes. In het voorjaar 
van 2012 publiceerden Henk Teunis en Teus Kamper een boekje dat is gewijd aan de postzegelboekjes 
van Suriname. In het boekje passeren de eerste 10 postzegelboekjes van de Republiek Suriname de revue. 
Als verzamelaar van plaatfouten is Gijsbrecht altijd geïnteresseerd in de documentatie van anderen waar 
het variëteiten en plaatfouten aangaat. De uitwisseling van zijn bevindingen met andere verzamelaars en 
met de heer Teunis leidde alras tot een volledig uit de hand gelopen onderzoek maar ook een uitgebreide 
verhandeling over postzegelboekjes in het algemeen en de vele verschillen en afwijkingen die hij bij deze 
10 boekjes is tegengekomen.  
     
Wij zijn te gast bij de nieuw opgezette postzegelbeurs "Winterstamps", die in Veenendaal op 28 en 29 
februari wordt gehouden. Winterstamps is open op vrijdag van 10.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-
17.00 uur. Voor nadere info, zoals de routebeschrijving, zie http://winterstamps.nl 
  
Vrijdag om 20.00 uur is er een symposium: De toekomst van de Filatelie. 

 
Op deze beurs zal de Royal met een stand present zijn. Hier zal weer een 
speciaal Nederlands postzegelvelletje te koop zijn, deze keer met een 
afbeelding van de Wyon Medal met het portret van Koningin Victoria. 
Deze afbeelding is destijds gebruikt voor het ontwerp van de eerste 
postzegel, de Penny Black. William Wyon RA was vanaf 1828 tot aan zijn 
dood in 1851 hoofdgraveur van de Royal Mint. Het velletje in een zeer 
kleine oplage, is uitsluitend tijdens Winterstamps te koop.  
 
Toegang tot Winterstamps en de RPSL Regional Meeting: € 6, inclusief 
onbeperkt koffie, thee, frisdrank.  
 

http://winterstamps.nl/

