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Beste vrienden,

I{ij hopen dat juI1ie de jaarovergang gezond en weL hebben
gemaakt, ik vermoed wel dat er links of rechts een katertje
opgedoken is maar namens het hele clubbestuur wir ik jurlie
toch een voorspoedig jaar toewensen, zowel aan jullie als aan
heel je fanilie.

*********
Het bestuur heeft ondertussen ook versterking gekregen, Louis
Baeten is sinds december bestuurslid geworden, momenteel doet
hij zijn "stage". De materiaarstand za]- vanaf dit jaar onder
zijn bevoegdheid vallen, Irouis veel succes en wij hopen dat
dit een jarenlang lidmaatschap wordt.

*tt******
Zoals jullie aI gemerkt hebben, of toch zouden moeten, zijn
ltij ondertussen aI aan de 25ste editie van ons naandblad en
zoals het bij een jonge jubilaris past hebben wij hem dan ook
maar ineens in een nieuw kleedje gestoken.
Het computertijdperk heeft ook bij ons zijn intrede gedaan.
onze voorzitter is eigenlijk de grote stuwende kracht.
hierachter, hij heeft de raatste maanden mijn werk aanzientijk
verminderd door het clubblad volledig zerf samen te steIlen,
bedankt Firnin. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat hij niets
meer voor moet doen want zoals het bij een goede clubwerkingpast zal het voI).edig bestuur zoals anders altijd samenwerken
on het blad vol postzegelnieuwtjes of oudjes te krijgen.
Op die manier krijgen wij het dan wel tijdigr in ju1lie bus.
zoals julLie al in vorige edities konden rezen zijn wij geen
twen meer wat de club betreft, maar zijn wij een jonge
dertiger geworden daarom ook onze grote clubtentoonstelling
tijdens de eerste dagverkoop begin maart. rk schrijf wel
clubtentoonstelling dus a.u.b. kom nu allenaal naar buiten metjullie verzameren zodat wij en arle bezoekers jurlie werk
kunnen bewonderen.
In het vorige maandblad was er een deelnemingsfornulier
voorzien dus schrijf in! t ! ! tt! I lt ! ! ! ! !

***t*****
ook wiI ik jutrie aandacht nog eens vragen voor het worsten en
appelbollenfestival dat doorgaat op donderdag 23 januari,
jullie kunnen nog altijd inschrijven door een telefoont,je naar
één van onze best,uursleden.
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Bij eenkomsten
AGBIDA

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

Januarr.januari
februari
februari

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

04
23
08
27

L4
19
L4
19

uur
uur
uur
uur

Let op eerste zaterdag
Iforstenbroodf esti jn

MAART CLUBTENTOONSTEIJITING !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

detail-s in volgend blad maar begin aI rnaar reclame te rnaken.

L2 januari
09 februari
26 januari

Lier-Irisp vanaf 9 uur
Lier-Irisp
POLUSIRAMÀ-BeerzeI

v.T.I.
Kruisbogenhofstraat
J.Cordestraat,l9 vanaf 8u

Graag wil ik met deze aan de clubs die hun ruildagen ook in
deze agenda willen zien verschijnen vragen of zíj zo vlug
mogelijk hun jaarplan kunnen opsturen, alvast bedankt,.

*i************************

}IEP.JTS

In 1989 werd beslist de afdruk van de datumstempel en de
stempelvlag op de elektrische stempelmachines van plaats te
wisselen. Dit veroorzaakte echt,er veel reacties binnen de
f ilatelistische kringen
Daarom dit beter nieuws: De post heeft na diep (? ) gaand
onderzoek besloten de vroegere reglernentering opnieuw in voege
te brengen rnet andere woorden de dagtekeningstempel verschijnt
terug recht,, dus op de zegel en de stempelvlag za1 terug links
van deze afdruk te zien zijn
Vanaf 01-01-1992 zuIlen wij geen rechter stempelvlaggen meer
mogen zien, hopen wij.
Dit. betekent dat het zoeken naar mooie gecentreerde
stempelafdrukken op de zegels terug een beetje eenvoudiger
wordt. In elk geval een beslissing die de meeste om niet. te
zeggen elke filatelist weet te appreciëren.
Dank U tante Pos, of is het ninister Colla?

***************t****t***************
Nog een nieuwtje, eigenlijk was dit vorige een herstelling van
het oude maar ja.
Vanaf 1992 start de Directie Filat,elie naar analogie met
andere Europese landen, met een eerste dagstenpel op de
uitgiftedatum van een speciale postzegel.
Deze speciale stempel kan enkel verkregen worden op twee
manieren, ofwel gaat men op die bewuste, rneestal, maandag naar
Brusse1, de trein is hier het aangeltezen voertuig, €rr kan men
op het eerste verdiep van het postkantoor Brussel 1 in het
Muntcentrum deze speciale stenpel bekomen. Ofwel kan men hem
binnen de tien dagen aanvragen door de "voorwerpen" die men
wil laten afstempelen op t,e sturen naar de dienst verzamelaars
gevestigd op hetzelfde adres
Dus misschj.en een nieuw verzamelgebied, of geldgewin, voor de
filaÈelisten?
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In 1989 verscheen er een artikel van Jean Rensonnet getiteld
"De kleine elektrische spoorlijn". Tot nijn verbazing ging het
hier niet om een aprilgrap maar het $tas een artikel over een
klein ondergrondsspoorlijntje zoiets als de pneumatische post
in Parijs en de ondergrondse,grote,posttrein in lronden.
Het kleine post.rijtuigje verbond Brussel X ,het postkantoor 31
en het Centrale TeLefoon en Telegraafkantoor.
De reden van deze spoorlijn was een zeer snelle en veilige
verbinding voor spoed- en expreszendingen zowel vanuit Brussel
naar grans het Land a1s omgekeerd.
Het "treinstel" vras een onderstel met daarop een afneenbare
kist gemonteerd. Deze had twee schuiven één voor
spoedbestellingen tussen post en telegraafkantoor, de andere
voor de bestellingen tussen sorteercentrum en postkantoren.
De grootte van dit stel was 1.5 meter op 0.5 net een hoogte
van 0.54 n.
De notor best,ond uit 4 gelijkstroom motoren. Dus wel
milieuvriendelijk.
Verder vraren er bij al de centra nog liften voorzien om de
inhoud op zijn bestenning te krijgen.
Op het eerste verdiep van het sorteercenÈrum rras dan ook nog
een signalisatiebord gebouwd om het verloop te kunnen volgen.
Het spijtÍge vind de auteur en met hen nog velen dat er geen
enkel spoor op de briefwisseling is achtergebleven.
Het volledig artikel kun je altijd bij de secretaris opvraqen,
ik kan je ook nog zeggen dat de foto's het bestaan van deze
lijn geloofwaardig maken.

****t***t**t***********
Op 1 februari pakt de post alweer met een nieuwtje uit, in een
aantal postkantoren dan toch. Nadat er jaren over gepraat werd
in, aLs we juist kunnen telIen, 7l postkantoren zal er dan een
speciale dagtekenstempel gebruikt worden. De meesÈe
filatelisten zullen al wel de folder van de post met de
afbeelding van deze stempels in hun bus gekregen hebben.
Toch wÍllen wij ju1lie er doen aan herinneren dat het
stempelmotief dat gekozen werd door Irier de Zinmertoren is.
Nu hoor ik het jullie al zeggen, dat zien wij ook wel, maar
wat jullie niet wet,en is dat de tekening ontworpen is qeweest
door een afgestudeerde leerling van de lrierse Academi.e en dat
deze jongeman de broer is van een vroeger lid van onze kring
nameli jk Kris wuyts' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nog een oud nieuwtje is dat, de lidkaarten al geruime tijd bij
onze voorzitter klaar liggen, dit wil zeggen dat diegene die
door aller1ei omstandigheden hun lidmaatschap nog niet betaald
hebben kunnen dit nog doen. Ofwel door ons een bezoekje te
komen brengen ofwel door overschrijving rnet bijgevoegd
overschri j vingsbulletin .

ssssssssss$s$sssssssss$9sssss9sss$s
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T{ORSTENBROOD OP 23 JAIIUARI '92 INSCHRI.TVEN TOT 20 JAIIUARI '92
******************************

Wij vernamen het overlijden van ons lid VAl{ UYTVEN Pe-
trus.Spijtig hebben wij geen bericht ontvangen. Toch wiIlen
wij langs deze weg aan de familie ons diep medevoelen aanbie-
den.Petrus is vele jaren een trouw lid van onze vereniging
geweest. De laatste jaren liet zijn gezondheidstoestand niet
meer toe onze bijeenkomsten te bezoeken.

**** ** *** t * ** * **************** ** I

Onze jeugdverzameling heeft deelgenomen aan "iIUBILA 91" in
Zwi tserland op 30 31 augustus en I september '91. Onze
jeugdclub behaalde 70t in de Thematische Klasse.
JubiIa was een multilaterale kompetitieve tentoonstelling voor
de jeugd tussen de landen Zwitserland Luxemburg en België.
Onze jeugdclub heeft een zeer origlneel aandenken mogen onvan-
gen, te bezichtigen op onze bijeenkomsten.

**********************************

Onze kring heeft deelgenomen aan de kwis van de Lierse Cultu-
rele raad op 29 november '91. Onze ploeg bestaande uit vijf
man of vrouw is geeindigd in midden van het peloton op de
27ste plaats. Er waren 46 deelnemende ploeqen. Nog een beetje
meer studeren op aardriJkskunde, geschiedenis enz..... en we
eindigen bij de eersten. Afspraak voor volgend jaar????

***** ********** ************** **** ***

Op de nationale tentoonstelIing te Gent "GÀI{DAE'9l" in
december Jl. behaalde onze vrienden l4ertens Frans en Bats
tíilly respectieveliJk 83t en 79t in de Thematische Klasse.
PROFICIÀT Frans en l{illy voor de behaalde resultaten op deze
toch zeer streng gejureerde tentoonstelling.

***********************************

líij hebben nog oude katalogussen te koop! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Yvert l{est-Europa 88
Oost-Europa 85
Overzee À-H 84
Overzee I-Z 81

KOSTPRI.TS 100fr. PER STUK. De eertse ls eerts bediend!!!
*****************t*****t***********t

oPROEP AÀN ONZE LEDENT ! ! t ! t t ! Mt! t M M ! ! t M! t!! M t t ! !

t{ie is er in het bezit van oude of nieuwe documentatie over
onze kring ? Dle kunnen altiJd terecht biJ onze sekretaris
Andries Chris. Dit om zoveel mogelijk leemten in ons archief
op te vul len. I{i j danken U nu reeds voor de beneidwil I ige medewerking.



JEUGDKRAI{T

POSïSTEMPEIS ( venro I g )

Op dit traject gold van 1788-L794 voor zeevarenden een vermin-
derd tarief van 3 stuives, waarvoor een langstempet in kastje
met de tekst "T:3:ST" werd gebruikt.
Van de l{estindische Compagnie zijn van 17L7-I774 aankomststem-
pels bekend met het monogram GtfC en de waardeaanduiding 6ST(u-
ivers) respectÍevelijk 1 - 2 of 3 gulden.
Het eerste en een eeuw lang- bÍjna enige BrÍts provinciaals
handgesneden stempel met aanduiding van door ontvanger te
betalen porto is afkomstig uit l,tontrose in schotland. Het was
van 1742 in gebruik en bestond uit een kleine 2 (two pence)
die met een houten stempel op de brief werd aangebracht. Dit
stempel is uiterst zeldzaam en tot nu toe zijn er slechts 3

brieven met dit stempel bekend.
De eerste poststempels met aanduiding van de afstand werden in
L784 in Engeland ingevoerd. De getallen naast of onder de
plaatsnaam vermeldden de afstand van het betrefÈende postkan-
toor naar Londen en de postamtenaren berekenden het verschul-
diqde port aan de hand van de afgelegde afstand.
Deze stempels werden in 1795 buiten dienst gesteld nadat
gebleken was dat de aangegeven afstand vaak onjuist was aange-
geven i.n mijlen. rn 1801 werden ze opnieuw in gebruÍk genoment
tot in L828. Maar enkele kantoren in Schotland en lerland
bleven ze gebruiken tot in 1855, dus nog lang nadat de bereke-
ning van het port naar afstand was afgeschaft.
De eerste handgesneden stempels ter aanduiding van het voor-
uitbetaalde port werden uitgevonden door de Londense koopman
IfiIIiam Dockwra, die driehoekige stempels ontwierp voor een
door hem opgerichte particuliere postdienst, de Londen penny
Post. Dockwra stlchtte enkele bestelkantoren in Londen en
I{estminster waar brieven ter bestel I ing konden afgegeven
worden. Deze werden dan gestempeld door een kenmerkend drie-
hoeking stempel en de woorden PENNY Posr PArD langs de drie
zijden. Een letter in het binnenste van de driehoek duidde het
bestelkantoor aan:L(het hoofdkantoor van Lyme street), t{
(I{estminster),r(Temple), en P(st-Pauls).Dockwra's postdienst
werd felbestreden door boden en bestellers die zich ln hun
broodwinning bedreigd zagen.
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Titus Oates, êên gewezen Jezuiet die was overgegaan naar de
Anglicaanse kerk ên een fel bestrijder van de katholieke kerk,
noemde de postdienst een "Paaps bedenksel" en "insinueerde dat
de jezuieten erachter zaten". Irlaar Dockwra ondervond de meeste
tegenstand van de officiële posterijen op wier monopolie hij
inbreuk pleegde. Na een gerechterlijk proces werd zijn post-
dienst in november 1682 verboden, maar korte tijd Iater her-
opend onder toezicht van de officiëIe posterijen.
Dockwra kreeg enkele jaren Iater een jaargeld toegekend van
500 pond en van 1696-1700 kontroleur van de officië1e Penny-
post. Het officiëIe postwezen gebruikte tot 1795 vergelijkbare
driehoekige stempels ter aanduiding van vooruit betaald port.
De eerste stempels die het tijdstip van de ter post bezorging
aangaven werden eveneens door Dockwra uitgevonden. Elke brief
die via zijn Londense Pennypost werd verzonden, werd voorzien
van een klein hartvormig stempeltje dat het uur van verzending
aangaf. ZuIke uurstempels bleven in Groot-Brittannië beperkt
tot de Penny postsdiensten van Londen en Edinburg, maar werden
buiten gebruik gesteld in 1843 en in 1838. Nadien werd de tiJd
nog slechts bij benadering aangegeven door middel van de
codeletters M(morgen) A (afternoon-middag) of E(evening-avond)
en zelf aan deze aanduiding kwam een einde in 1857.
De meeste Europese landen waren aI in de tweede helft van de
19de eeuw tijdstempels gaan invoeren. In Nederland bijvoor-
beeId, werd vanaf 1860 een datumstempel met een 4-uurperiode
gebruikt en vanaf L877 een klein rondstempel met l-uurperiode,
terwijl verschilliende Oudduitse staten overgingen tot invoe-
ring van machinestempels met de datum en een uur-of halfuur
perioden. Daarom doet het wat vreemd aan dat het land waar de
uurstempels werden uitgevonden, zo terughoudend was met de
invoering ervan. De reden hiervan moet waarschijnlijk worden
gezocht in het felt dat de Britse posterijen bij herhating
uiting hadden gegeven aan hun weerzin om het publiek precies
te laten weten wanneer de brieven ter post waren bezorgd.
De oudste stadspost ter wereld was echter de parijse petite
Poste, die in 1653 door Renouard de Vitlayer werd opgericht.
De vi I layer was l'íai tre des Requètes (!,!eester der Rekesten ) en
werd bij decreet van I augustus 1653 gemachtigd tot instelling
van een postdiens.t. Het bestaan van de dienst bI i jkt ui t
verscheidene vermeldingen. in Iiteratuur uit die tijd, maar er
was hem geen lang leven beschoren en tot nu toe is er nog geen
enkele brief gevonden die door de Petite Poste was verzonden.
Pas op 5 maart 1758 werd deze stadspost opnieuw in het leven
geroepen.
(wordt vervolgd).
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JÀNUÀRI
JANUÀRI

FEBRUART
FEBRUARI

MÀÀRT
MAÀRT

ÀPRIIJ
ÀPRIL

MEI
MEI

.'UNI
,tUNf

SEPTEMBER
SEPTEMBER

OKTOBER
OKTOBER

NOVEMBER
NOVEMBER

DECEMBER
DECEMBER

ZATERDAG
DONDERDÀG

ZÀTERDAG
DONDERDAG

ZATERDÀG
DONDERDAG

ZÀTERDÀG
DONDERDAG

ZATERDÀG
DONDERDÀG

ZATERDÀG
DONDERDAG

ZATERDÀG
DONDERDAG

ZÀTERDAG
DONDERDÀG

ZÀTERDÀG
DONDERDAG

ZÀTERDAG
DONDERDAG

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

14 uur
19 uur

L4 uur
19 uur

t4 uur
L9 uur

L4 uur
19 uur

t4 uur
19 uur

14 uur
19 uur

t4 uur
19 uur

L4 uur
19 uur

10 uur
19 uur

04
23

(eerste zaterdag)

(derde donderdag)

08
27

JULI ZATERDAG 11 vanaf L4 uur

AUGUSTUS DONDERDÀG 27 vanaf 19 uur

t4
26

11
23

09
2L

13
25

L2
24

10
22

L4
26

t2
2A

ur
ur

u
u

L4
L9

(nationale ruildag)

DENK ERÀÀN DÀT AIJ DEZE DAGEN VOORLOPIG VASTLIGGEN !{TJZIGINGEN
Zf,lN AITTIJD MOGELIJK HOU DAÀROM GOED ,JE MAÀNDBLÀD IN 'T OOcl!!
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T{ORSTENBROOD - APPELBROOD - I{ORSTENBROOD - APPELBROOD -
Lid nr.:...

l{enst deel te nemen aan het worsten- of appelbrood op donder

dag 23 januari 1992 met:.... personen in 't Karthui-
zershof karthuizersvest 55 57 2500 Lier vanaf 19 uur.

IÍorstenbrood3...........à 80fr.8... .....fr.

/ Rppelbrood:.... ....à 80fr.8... .....fr.
Totaal: ......fr.

rNscHRrJvEN vooR 20 JANUART t99z u kan ook tetefonisch
inschri jven op Dr. : 480 . 66.28 van TI{YS Firmin.
I{ORSTENBROOD - APPELBROOD - I{ORSTENBROOD - ÀPPELBROOD

INSCHRI.'VING TENTOONSTELLING 07 O8

Naam:....

Tltel verzamellng: . . . .

maart 1992

..tid nr....

Aantal vlakken:....
Handtekenlng:

Bedrag verzekering..

TENTOONSTELLTNG 07 08 maart L992 HErpERs en MEDEWERKERS

Naam:.... ....LÍd nr.:...
Wenst te helpen op:

Vri jdag 06 maart 92 namiddag :
Zaterdag 07 maart 92 voormiddag:........ namlddag:....
Zondag 08 maart 92 voormiddag:........ namiddaó3....

Handtekening:
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België: Nr.1994

Nr. 1482

PRIJSKAMPZEGELS 1991 L992

Deelnenrersblad

Jeugdfilatelie (afgestempeld voor 1985)

St. Paulus kerk Àntwerpen (afgestempeld voor 1975)
Afstempel Íng van Antwerpen + 5 punten

Abdij van Aulne (afgestempeld voor 1975)
Afstempeling van Gozèe * 20 punten

ZEGELS IN KRISTAL BINNENBRENGEN, OP DIT BTAD, VOOR 1 APRIL L992

Nr. 1994

Nr.1483

Nr.1482

Antwerpen + 5 punten

Nr.1483

Gozèe + 20 punten

Bi jkomende vraag + 25 punten

onzè kring bestaat 30 jaar wAÀRol'1 vragen wiJ deze zegels ?

Antwoord:....

Er is slechts één
dee I name .

juist antwoord. Bestuursleden zijn uitgesloten voor





Jaargang 25
april-mei 1992

nrs. :293-294

BEST-E \TFTIENDENT,

Eén van de grootste en werkopslorpenste dingen voor een post-
zegelclub is weerai voorbij. spijtig voor de enen, 9têlukkigvoor de anderen. Ik zíe al een aantal mensen de wenkbrauwen
fronsen van wat is ze nu weer aan het ktetsen. Wel doodeenvou-
dig, de eerste dagverkoop met onze tentoonstelling van 7 en g
maart. wie een kijkje kwam nemen zaL wel overtuigd geweest
zí7n van het succes, al speelde de eerste dagen de verwarming
of juist het ontbreken ervan wel parten, maar ja.

Eigenlijk moet ik eerst alien hartetijk danken die ons spon-
taan en vrijwiliig een handje (of handen) hebben toegestoken.
want je mag nÍet vergeten dat een club om te overleven en haar
leden wat voordelen te kunnen geven af en toe wat gespijsd
moet worden en daarom was deze manifestatie welkom.
De standen van zowel de Hoge Raad voor Diamant, als het Dia-
mantmuseum van Grobbendonk waren zeer aantrekkelijk ingericht.
Goed voor onze nachtwakers dat niemand op het idee kwam de
echtheid van de glazen steenjes eens te komen testen.

De tentoongestelde verzamelingen, êlsook de postkaarten van
Lier waren erg Ín trek. Er Iiepen heel veel mensen tussen de
kaders om het resultaat van veel zweet te bewonderen. Het is
natuurliik altijd prettig voor de tentoonstellers dat hun werkgeapprecieerd wordt.

De post was ook tevreden en nu zij in een
bureau zaten, met alles erop en eraan, bleek
zant te zijn.

pracht
werken

van
nog

een
pIe-

spijtig genoeg was onze drankgelegenheid niet erg in trek. Dit
was deels te wijten aan de koude, deels aan het niet passeren
van de bezoekers. l.ti j hopen echter in de toekomst onze zaar

't Karthuizershof te kunnen gebruiken voor onze evenementen,
zodat onze serveuses wat meer werk hebben.

rn elk geval: de viering van 30 jaar club is niet onopgemerkt
voorbij gegaan en daar was het eigenlijk toch allemaal om te
doen, niet? Dus op naar de 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

*********************

Ti jdens de tentoonstel I ing hebben we verschi i lende nieuwe
Ieden mogen inschri jven. HarteI i jk welkom! ! }{i j verwachtenjulIie dan ook tÍjdens onze ruilmiddagen en -avonden.

********************
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ÀRPO-JÀRPO

Zaterdagr 11 april
Donderdag 23 april

AGEÏ\IDA

om 14 uur
om l-9 uur

Zaterdag 09 mei
Donderdag 2l- mei

om
om

L4
t-9

uur
uur DERDE DONDERDÀG! I ! ! I ! ! ! !

Verzamelaars club Lisp-Lier heeft op L2 ÀPRïL ruildag ín het
V.T.I. Kruisbogenhofstraat,T te Lier dit van 9 tot L2 uur.
Op 10 MEI echter houden zlj hun internationale ruildag vai'r 9

tot L7 uur, warn aanbevolen.

Op 11 en 12 april is het de dag van de postzeqel die dit jaar
doorgaat op het Kiel in de zaal van Kielpark,
st.Bernardsesteenweg,ll3 te Àntwerpen. Deze tentoonstelling is
zuiver propagandistisch daarom dat alle clubs aangesloten bij
de lancisbond vriendelijk uitgenodigd worden om tentoon te
stellen dit jaar zaL de verzamelíng van het Kind te zien zijn
alsook de verzameling van onze voorzitter Firmin.
Àls je zin hebt ga eens een kijkje nemen het loont beslist de
moeite.

Zoals elk jaar richt de kring voor numismatiek en filatelie
uit St.Kathelijne-llaver zijn internationale ruildag in. Deze
vindt plaatst in het SÀS Mechelsesteenweg,3S0 te Lier en dit
op 26 APRIL van 9 tot L7 uur. De inkom bedraagt 25 Fr.

Op dezelfde dag kun je ook naar Polusirama zíj houden ook op
26 ÀPRIL hun nationale ruildag in zaal Forum, J.Cordestraat,l9
Beerzel en dÍt van 8 tot L4 uur.

Het museun van Posterijen en telecommunicatie op de Grote
Zave1,40 te Brussel stelt verschillende tentoonstellingen
samen gedurende het jaar nu vanaf 1 april en dit is echt geen
aprilgrap, en dit tot eind juni kan men een selectie
bewonderen die uit geqeven is door d postadrninistratie van
Spanje. Hoe kan het eigenlijk anders nu dit land toch echt in
jet rniddelpunt van de belangstelling staat zowel met zijn
wereldtentoonstelling in Sevilla als met zijn Olympische
spelen.
Het museum zet-f is open van dinsda€l tot en net zaterdag van L0
tot 15 uur en zondag van 10 tot 12 uur 3. Gratis is het ook
nog dus zeker een bezoekje waard.

En nu we toch aan het reizen zi3n nog enkele vere
tentoonstellingen op een rijtje:
Granada 92 dat is Spanje een internationale F. I. P.
tentoonstelling van 24 april tot 3 mei.
Europhilex 92 in Tilburg, een beetje dichter, daar Ioopt de
thematentoonstelling over, hoe kan het ook anders " 500 jaar
ontdekking van Àmerika" en dit van 1 mei tot 3 mei.
Ook de internationale Briefmarkemesse in Essen gaat onder dit
thema schuil zíj het dan van 7 tot 10 mei.
!Íie echt ver wil neemt het vliegtuíg tot Chicago, de tickets
zij echt aan dumping prijzen tegenwoordig, daar in Illinois en
j a dat is de echte U. S . A. heef t de l{or1d Col-umbian Expo 92
plaats. Een hele mond vol en ook heelder zalen denk ik wat als
ondertitels vind je onderrneer 55 jaar ontdellin€t vane Amerikq.,
Internationale ruimtevaartjaar en 11 jaar Amerikaanse
briefkaart, dus voor elk wat wils. Àls je mloest gaan stuur
ons een kaartje.
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Op 5 en 6 september richt de Keerbergse club "De posthoorrr" de
intergewestelijke kornpetiltieve tentoonstelling in. Dat wii
zeggen dat. wi j kand j-dat.en vragen om hun verzameling aan oe
wijze ogen van een jury te onderwerpen. Àangezien dat deze
tentoonstelling speci aal voor begrinners is wi-1 zeggen dat als
jullie voor een eerste keer met een verzamelingr willen
buitenkomen dit het geschikte monent ís.
verder zlJn de voorwaarden dat je een verzarneling hebt die
mazi-tnurr 2 vlakken telt orngezet in bladen zijn er dac 24 en dit
is nu voor niemand onoverkomelijk.
Dus indien je berangstelling hebt vraag meer uitleg aan de
bestuursleden, €rr daar zitten al kraken onder, meer info en
schrijf vooral in (tot 25 april)!l!!ltl!!ltili!ltltttt!

* * * * * ** * ******* ****rr ****

Als je echter hogere ogen wilt gooien dan kun je
tijdens de Provinciale konrpetatieve tentoonstelling
september plaats heeft in de Handetsbeurs in Antwerpen.
De Kon.Postz.Mercator is de organisator en zrj vragen
mei in te schrijven.
De tentoonstelling staat open voor aIIe klassen
filatelie en de verzamelinqen moeten minstens 4
omhel-zen d. w. z. 48 bladen.
Als je meer informatie wiI hier over de bestuursleden
je die graag geven.

needoen
die in

voor 3l-

van de
vlakken

zul1en

***********************

De bekroonde postzegels van L99L zijn ondertussen ook bekend.
Nog even op een rijtje zetten, de Grote prijs "Àmbassadeur"qinS dat jaar naar de speciale postzeqel "Kerstmis en
Nieuwjaar" terwijr oscar Bonnevalle de Grote prijs voor de
beste tekenÍng kreeg, zíj het voor de "Groene KnolamanÍet" dÍe
men kan terug vinden in het postzegelboekje "llatuur". De beste
gravure $ras van Paul Huybrechts voor de zegel van de "Àcadémie
Royal de l4édeci-ne".
De Vijfjaarlijkse Grote prijs van de Koning ging naar Àndré
Buzin met zijn ontgrerp van de slechtvalk uitgegeven tijdens
het Et:ropees jaar van het milieu, Ínri j schri jven dan 1-987 .
Als Iaatste de Grote Prijs "Europa" was weqgelegd voor de
Zweedse zegel van deze uitgifte.
Viel ook nog in de prijzen de ontwerper van de Culturele reeks
1990", oe heer Désiré Roegiest. Hij ontving de interriationaie
prijs van de Stichting Robert Stolz (U.S.A.)

DIAMONTAGE
dond e r dag

om

OVEr "EFHESE''
23 april lgg2
19 uur
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NÀTIOI'IALE COIJUI"IBUS WEDSTRIJD

Dat Columbus 500 jaar geleden Àmerika ontdekte zullen juliie
aI we1 ergens gehoord of gelezen hebben, maar dat er dan hier
in Belgenlandje ver van Àmerika een tentoonstelling word*,
gehouden dat Ís we1 iets nieuws denk ik.
VooraI omdat het hier niet om schepen of schilderijen of zo
gaat maar weI over postzeqels. Zoals julIie nisschien op
vorige bladzijde al gelezen zult hebben is er in Antwerpen een
grote tentoonstelling plaats als je geinteresseerd bent kun je
altijd meedoen maar daar gaat dit niet over.
WeI over een wedstrijd met een opgelegd thema: "500 jaar
geleden ontdekte Columbus Àmerika".
De voorstelling zaL enkel uit filatelistische elementen
bestaan. Voor de tentoongestelde materialen gelden de
voorwaarden van het internationale F. I. P. regelement voor
jeugdfilatelie.
De teksten moeten zo beknopt nogelijk zijn en beperkt blijven
tot de hoogst nodige uitleg ten einde een beter begrip te
krljgen van het uitgewerkte thema.
Iedereen kan gratis deelnemen en elke deelnemer krijgt een
prijs.
A1s je denkt dat dit iets voor jou is vertel het ons dan za
vlug mogelijk want op 1 oktober moeten we dit melden en
ondertussen zaI je werk genoegÍ hebben, om deze opdracht tot
een qoed einde te brengen.
líaty'we ook nog kunnen vertellen is dat de tentoonstelling zel-f
doorgaat op 26 en 27 december T992 in Oostkamp, maar maak je
daar geen zorgen over als je meedoet regelen wij a1Ies voor je
enkel Louis,Wi1ly, Firmin, Chris of iemand van de club
verwittigen.

** AANVULLINGEN ALBUMBLADEN

OnderEietekende :

wenst volgende aanvul I inÉen te

Davo:.. ..

Davo:... ..

Exellent:..

Lindner: , . .

Safe:.. ...

Schaubeck: .

Voorschot: .

- AANVULLINGEN ALBUMBLADEN

...Lidnummer:..

beste I I en:

I and

**

I and

I and

I and

I and

I and

f r.
Handtekenin$: . . . .

AANVULLINGEN ALBUMBLADEN AANVULLINGENf* ALBUI'ÍBLADEN **
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POSISTEMPELS (vervol g )

Enkele latere vervangsstempels waren echter afwijkend genoeg
om duidelijk herkenbaar te zí3n en deze zijn daarom erg ge-
zocht door verzamelaars. Aanvankelijk werden de zegels metrode inkt afgestempeld, maar vanaf februari 1g41 werd de
voorkeur gegeven aan zwarte Ínkt. Hiermede was al vanaf eind
augustus geëxperimenteerd in Londen.
Het zwítserse kanton Zurich, dat in maart lg43 met de uitgifte
van postzegels begon, werd bij de keuze van een ontwaardings-
stempel duidelijk greinspireerd door het Britse Maltezer Kruis.
Het had de zelfde vorm als het Maltezer Kruis, maar het hart
werd gevormd door het Zwitserse kruis en in de gleuven tussen
de vier ((btaadjes)) stond een cirkeltje. Deze afstempelingstaat heel juist bekend als de ((Zuricher Rozet)).
Een soortqelijk stempel werd daarna ook gebruikt in Geneve
( september 1843 ) en op de eerste federale zegel s ( 1950 ) van
Zwi t ser I and .

ZurÍch gebruikte overwegtend zwarte stempelinkt en Geneve rode,
maar ook blauwe stempelinkt komt voor.
Brazilië, dat op 1 augrustus 1843 zijn eerste postzegels uit-gaf, voerde geen speciale ontwaardingsstempels in, maar maaktegebruik van bestaande en ongedateerde plaatsnaamstempels.
De eerste ontwaardingsstempeis die een afbeelding van een
staatshoofd moesten verfraaien inplaats van ontsÍeren werden
in 1850 in spanje gemaakt en bestonden uit een vierlippÍg
klaverblad met uitspringende Iijnen aan de vier rondingen. ze
waren bedoeld om de postzegel afdoende te ontwaren en tevens
de nogal aliedaagse gelaatstrekken van Koningin Isabella een
beetje te verdoezelen. Een veel kunstzinnigger ontwaardings-
stempel in de vorm van een barokke schiiderÍjlijst werd in
1859 door siciiië ontworpen voor de afstempeling van post-
zegels met de afbeelding van Koning Ferdinand rï (bijgenaamd
<<ïI re bomba>>-de bommen koning- omdat hi j l,tessina had iaten
bombarderen om het eiiand te onderwerpen). Het enige andere
voorbeeid van een afwijkend ontwaarding vinden we op de zegel-
uÍtgifte van het rndische staatje Bhor uit 1901. voor zover
bekend is de betreffende zegel niet voor frankering gebruikt
en het fraaie Iijnstempel werd alleen aIs welwillendheidsstem-
peI aangebracht.
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De grondigste afstempelingen werden in het midden van de 19de
eeuw aangebracht door postadministraties met paranoide waan-
ideeên van oneerl i jke kl ienten die de stempel inkt zouden
verwijderen om de postzegel opnieuw te gebruiken. Voorbeelden
van ontwaardingsstempels die de postzegel zodanig bedekten met
een Iijnenpatroon dat zeLfs tegen de hardnekkigste verwijde-
ringspogingen was bestand zíJn de Belgische baikenstempels en
puntstempels, het ovale raster van Brazi2I ie, Buenos Aires
1858-1859, de getraliede diamant (Toronto 1858), de driehoek
van dicht op elkaar staande pararelle lijnen (Kaap de Goede
Hoop 1853-1863), Het ovaal van paraelle lijnen (CeyIon <nu
Sri-Lanka) 1855-1867), de ruitvormÍge of doorlopende gekruiste
lijnen, VÍerkanten van grote punten en zespuntige sterren van
dikke of dunne punten van Frankrijk (1849-1850), diamantvormi-
ge rasters of paraiel Ie 1 i jnen ( Zwi tserland 1851 ) , het ovaal
van tralies (Nieuw Zuid Wales 1850), het rondje van pararelle
lijnen (Noorwegen 1855), de "schietschijf" ontwaarding door
vier cirkel s (Oostenri jk 1850 ) en de zware cirkelvormige
rasters van de Verenigde Staten (1847-1850), de rechthoek van
diamanten (Toscanië 1851). Zelfs Spanje gaf spoedeg de afwij-
kende ontwaarding op en schakelde over op zware ovale rasters
met verwaarlozing van de daaruitvloeiende "lese majeste" (het
niet te zwaar stempelen op het gezicht van de koning).Dit was
aanzientijk minder drastisch dan door dr. Thebussem (schuil-
naam van de Spaanse posthervormer M.P. de Figuera) voorgestel-
de maatregel die het gebruik van in bijtende inkt voorstelde
en die zelfs een spitsvondige methode voorstelde om het papier
te impregneren met buskruit, zodat de postzegel bij het af-
stempelen Ietterlijk zou in stukjes ontploffen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
Gelukkig is dit niet aanvaard geworden zodat er toch nog
enkele oudere zegels verzamelwaardig overgebleven zijn

tl'i.' \
).n

'<l 'nj

(wordt vervolgd)
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C. S.C. LIER organiseert
1992 een avond FRUITWIJN

op 24
PROEVEN

apr 'i I

v.A.Il PEllleter.lanat ts dan ate gast in het Karthulzenshof

vooral Droeven. Btl rJtJn hoort nartuurllJl laas,
Deelnarne ln ale onlosten l50fr. HlenvooF bleden zlJ U verschll-
lende wllnen en enkele Betgische tazen net bnooat,
rnschFlJven voor 22 sprll l99z relef onlsch:oit4ag,23,'l? oÍ
pep adFes DEcreton XaFel St. Jozef straat 30 bus Z,

Vanaf 2O uurr kunt U altes vernemen over!

iÍ I I t I I I t t I I I I I I I * I r I I *

haken en

ln de onlosten,
van onze bestuuFsleilen en

OD
ult
en

aleze wlJnavonÍl nodlgen wtJ arle helpets en tehtoonstellens
, die zlch thgezet hebben voor onze tent,oonstelllns van O?
08 naant genleten van ileze uniele

vniendlnnen zl jn eveneenswllnavonal .

tgênodlsd
schriJven
I voor Zz

1992. ZtJ Lunnen sr.atts
Uw partnen, vrlenalen of
' naÀF zlJ betalen rel de

ls nooalzalettit blJ één
apFil.

ui
In
di

PRIJKAMPZEGELST ! ! ! ! ! ! ! ! Í ! ! ! r I I
WiJ bleden U not de lans tot
binnen te btrengen. VERGEET
wlDnen,

wtJ
het

!!
en
rI

rlrttttrttrr

net mel oI'
ET e! zlln

! ! ! !! !!! ! !! !! ! ! ! !

Utí priJstanpzegels
noole pnlJzen te

vennaneh dat ons llat nr.,l38 verstoclt Jos ts oDgenonetn
hospltaal. llll w€nseh de Ísntlle stettte ln ileze noetllJ

ln
Le

eD hopen alat Jos vlug en volleattg nag herstellen

De Belglsche Post neent ateet aan ale volgenale lnteFnatlonale
listische tentoonstel llngen!
lÍltentoonstetling voon Ftlatelle te cFanada, van Zi,4,gz
.05.92.

op deze tentoonstelllng ls onze lrlng ventegenvooFdlgat
Janpo net de vènzaneltng "Het Klnal" en Frans MenÈens net
vea2tnellng oven ate zellvaaFt r wlJ wcnsen hen veel su
toe,
2.Thenatlsche tentoonst,elllng ',Europhllex '92" net als t
"500 ia6r onatetltng van AneFlLa" tn Tllburs (NeÍterlanal)
0t,05,92 tot 03.05.92.
3.rnteFnatlonale BnleÍnarlen-Messe ln het Messhaus te E(Dultsland)
De post zal aanrvezlg zlJn met een venkooD en een lnf orna
stand.
Op de Tentoonstelllng te Cranada zal op U S en Z6 aprtl '92 en
op oz en 03 mei '92 ale voonverloop plaatshebben van de Fes-pectievellJl.e uttgif ten "Kunst" en "Europa".
Te Tllburg op 2 eh 3 met '92 za I enlel de voonvertoop van de
reels ''Europu " Dlaatsvtnden.
De poststutren alle op de veFkoopsiand woFden aangeboden,
l.rlJgen een speclale stempel dIe aan deze nanlf estAtie her'ln-
nent.

I r tt t t tt I t t Íttttt tttt

Íl
l.
to

oD o
van
Het
eens

nêt
zlJn
cces

hena
van

ssen

tle-

late
Wene
r 03

I april 'gZ venschtJnt e! Dostzese! tn de !ee!s
ll f r. Naan de tetenlns van Ànatré Buztn.
olrderÍ/eFD ls eeD "lrthtenlonlhg". Deze Dostzegel

vooFaf gestenpelal venl,r.l J baan zl Jn.

"Vogels"

2A I eVen-

Eveneens veeaschlJnÈ oD 01 apnll '92 een postzegel "KonlntllJ-
le Beeltents " nleurd tyDe. waanate r5 rD. naar een telenlhg van
Mlchel otyff ln Fasterallepdr.uL. EF zal gedFutt rrorden op twee
Dlaten net een vellndellng vaD 50 eenheden en ale tandlng zal
van het tyDe ll ll2 ziJn.

rlxti tltt ttt ttÍt I ttt tÍl t t
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België: Nr.1994

Nr.1482

PRÏJSIGMPZEGETS 1991 1992

DeeInenrersblad

Jeugdf iiatelie (afgestempeld voor i985)

St. PauIus kerk Antwerpen (afgestempeld voor 1975)
Afstempel ing van Antwerpen + 5 punten

Abdij van Au]ne (afgestempeld voor 1975)
Afstempeling van Gozèe * 20 Punten

ZEGELS IN KF.ISTAL BINNENBRENGEN, OP DIT BLAD, VOOR 1 APRIL L992

Nr.1994

Nr.1483

Nr. 1482

Antwerpen + 5 Punten

Nr.1483

Gozèe + 20 Punten

Bi jkomende vraag + 25 Punten

Onze kring bestaat 30 jaar WAÀROM vragen wii deze zegels ?

Antwoord:....

Er is slechts één juist antwoord. Bestuursleden zLTn uitgesloten voor
deelname.
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1 ,faargang 25
Sept-Okt.92
298-299

Beste vrienden,

Raar maar waar. De zolang naar uitgekeken zomer is weer bíjna
voorbij. Wij hopen nog weI op een mooie nazomer voor we weeral
de "stoof" moeten graan aansteken maar ja, afwachten is de
boodschap.
ondertussen heeft iedereen zijn vakantie nuttig of onnuttig
kunnen doorbrengen en voor diegenen die ik nu al hocir roepen
dat ze hun reis nog te goed hebben wel, profit.eer er dan zeker
nog van.
Het bestuur heeft ondertussen niet stil gezeten en de
programmatÍe voor het seizoen 92-93 ligrt aI bijna vast, veel_ga ik er nog niet over vertellen maar het gaat een goed
postzegeljaar worden.
wat ik al wer los laat is en dat is voor de volqende maand
namelijk ons jaarverqadering. Deze wordt in een nieuw kleedje
gestoken wij wijken af van de traditionele vierde zaterdag van
de maand in de namiddag en maken er een avondlijk feest van.
Àrs we de voorbije jaren even nakijken dan zien ere dat we een
heel Ievendíge club zijn niet aIleen door onze verschillende
verhuizingen maar wel door al de activiteiten die !{e
ondertussen met zijn a11en gedaan hebben. Dit. gaat over de
gewone ruildagen naar de tentoonstelling zowel in clubverband
maar ook op naÈionaal vIak, de voorverkopen, de sprekers,
eigenlijk teveel om op Èe noemen zonder iets te vergeten.
Daarom dat de kader, die een beetje nostalgie opríep, t.ijdens
de Iaatste tentoonst,elling eigenlijk maar het topje van de
ijsberg was wat onze clubwerking betreft.
Daarom vraag ik jullie kom effe luisteren tijdens de
jaarvergadering want, er is toch niets zo plezant om al eens de
positieve dingen te horen die uw club tijdens een jaar
uitgestoken heeft. Hebben julLie kritiek dan zour ik zeggen
dubbel wel-kom want niet alIeen postzegelverzamelen is voor te
leren maar ons bestuur wil jullie ook bij de werking
betrekken.
Na aI dit hebben we iets nieuws in petto nanelijk, een
dÍneetje, we hebben een pracht van een koud buffet op de kop
kunnen tikken en wij nodigen jullie er dan ook feestelijk op
uit, de inschrijving of Ís het reservering vind je verder in
dit. blad.

JAARVERGADERING
om L7

KOUD BUF F ET

19 SEPTEMBER
uur
om 19 uur.

SCIíftIJT ilI TOON 'HET I.TNEETJE'
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ZATERDAG 12
ZATERDAG 19
DONDERDAG 24

ZATERDAG 1O
DONDERDÀG 22

SEPTEUBER
SEPTEI,íBER
SEPTEMBER

ÀGENDÀ

vAt{ÀF 14 UUR
OT{ 17 UUR ALGEI-IENE JAARVERGADERING

GEEN BIJEENKOI{ST

OKTOBER
OKTOBER

VANAF TA UUR
VÀNAF 19 UUR

Ve rzamelaarsclub Lier-Irist>
Zondag 1,3 sePtember
Zondag 1-1 oktober

9 uur Kruisbogenhofstraat Lier
9 uur

Zaal Casino
Leopoldplaats Lier

vanaf
vanaf

Kon. PostzeqeLverz melaarskrino lrier
Zaterdag LL-25
Zaterdag 9-24

september
oktober

POLUSI-BeerzeI
Zondag 27 september
Zondag 25 oktober

vanaf 8

vanaf 8
uur
uur

ZaaI Forum J.Cordestraat
Nationale ruildag

KieIse verzamelaars
Zaterdag 5 september vanaf 9 uur Kielpark Àntwerpen

Rupel hobbvclub
Zondag 6-20 september vanaf 9 uur
Zondag 4-18 oktober

P.T.S
Boom

Rodenbachstraat

L0 uur Bouwcentrum Àntsterpen
J. Van Rijswijcklaan

Antwerpen N.I.P.A.
Zaterdag L9 september
Zondag 20 september

vanaf

EBevINcIÀI,_E_ KOMPETATIEVE TENTOONSTEL LïNG K.IJ. B. P
Stadsf eestzaal Handelsbeurs Àntwerpen
Zaterdag en zondag 19 en 20 september

Tot hier een kort overzicht van ín de regio binnengekomen
ruildagen, maar we willen ju11ie natuurlijk niet het
buitenland onthouden, heb je nog een paar dagjes en een paar
centjes over dan kunnen ju1lie altijd de internationale
thematische tentoonstelling van de F.I.P. bezoeken. ,fe zult er
waarschijnlijk ook Bel-gen teqenkomen zelfs Lierenaars, Frans
Mertens onderandere zijn schepen of zijn het de
ontdekkingsreizen zitÈen al onder de Italiaanse zon. Waar
heeft. dit alles nu plaats wel van 18 tot 27 septenber in Genua
en dat is Italië.

NT TELIJKE STELiJ RBERG

Op 5 en 6 september rieht de Posthoorn van Keerbergen de
intergewestelijke tentoonstelling in waarbij vier clubleden
hun verzamelingen zullen tentoonstel]en-
Tijdens deze dagen zal- ook de bijzondere uitgifte " Natuur"
daar in voorverkooP qaan-

JÁATl/Eft6À'8fifi1j6

OM 19 UUR

SEPffi}íBER OM L7 UUR19

KOUD BUF F ET
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3. I{ETENSI{AÀRD IGHEDEN .

Slovenië heeft zijn eerste officiëIe postzegels uit gegeven op
het moment de erkenning door de E.E.G, landen nog geen feit'
was. ,Je kunt je natuurlijk afvragen wie hier achter wie loopt.
In glk geval de vier zegels hadden een waarde uitgedrukt in
to1ar, weer een nieuwe munteenheid om te onthouden. Op de
zegels zeJ-f vinden we het wapenschild van Slovenië terug.

***************

Misschien dat er weI Íemand van onze clubleden naar Cyprus
geweest is dit. jaar. AIs hij dan zichtkaarten verstuurd heeft
za! hij ongetwijfeld een zegeltje van 1 cent bijgeplakt
hebben.
De opbrengst hiervan is om de talríjke vluchtelingen te helpen
die het eiland rijk i; na de inval van de Turken (19?4).
Het zegelbeeld een kind en prikkeldraad spreekt weI voor zich.

ss$$$$sssss$$ $s

Postzegelsponsoring ? Een nieuwe term, iets waar wij weeral
rnoeten meeleven of een ongelukkig toevaL. Dat de uit,een
gevallen Sovjet.st.aten niet tot de rijkste der wereld behoren
dat is niet nieuw, maar om een postzegel uit te geven nu aI
beroep doen op privé-sponsors dat is wel nieuw.
De zegel van Arneniê van 50 kopeken, die ter gelegenheid van
de inbruikneming van een nieuwe telefooncentrale in de
hoofdstad Jerevan uit kwam is hier we1 een bewijs van. Deze
centrale vras gebouwd door AT&T en dat staat duidelijk vermeld
op dit kleinood. Het Europees hoofdkantoor van deze firna is
gelegen in Hilversum, als ik dan vertel dat de ontwerper een
Nederlander ís en dat de zegels van de drukpersen van
J.Enschede uit Haarlem rolden is de puzzel rond dacht ik. Wat
we ook nog weten is dat. de oplage zeer klein is en dat de
zegel vermoedelijk niet de post,kantoren van Àrmenië za:..
bereiken. Dit Ís iets wat zeer sterk ruikt naar de in de jaren
70 uitgegeven zegels van Àrabië daar had men toen een speciale
term voor nu ook?

***************

llat betrefÈ de uitgave van postzegels over de hele wereld heb
ik de cijfers vast gekregen van zowel postzegels als blokken
van het. jaar 1990. Als ik bedenk dat, de filatelisten van het
allereerste uur een wereldverzameling aanlegden en deze op een
paar bladzíjden konden t,onen wel, hou juIlie vast want als
jullie voor 1990 aI de zegels wilden dan had je er 8776 moeten
teIlen en maar liefst 1113 blokken. Daar kan je wel een
kadertje mee voI krijgen tijdens een Èentoonstelling.
AIs je dan de "1anden" beziet die koploper zijn, dan denk ik
níet daarin een ]andenverzanelj-ng te beginnen.
Guyana (382-37),Grenada+crenadinen (192-53),Antigua & Barbuda
(180-33) , Sierra Leone (184-29) , St.Vincent & Grenadinen (]-47-
38),Tanzania (L36'27 ),Bhoetan (83-73),vietnam Í43-LZ) ter
vergelijkinq voor ons land in totaaL 44 zegels en blokken dus
aIs we de post nog eens beschuldigen van teveel uit,giften
zulren we eens twee *"""i;;ff;rffàËFlr"t"t ?

\,

SCTIftÏJT iJïI liOOfi 
,HET 

I.ÏNEETJE,
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Beste 'Jarpojanen,

Deze keer green privé brief je maar eent, je midden in het
clubblad. wij waren zeer tevreden jul1ie tijdens de laatste
bijeenkonst te zien.
I{at wij nog toffer vonden is dat jutlie zelf vroegen waar de
rest van de bende zat. Want geloof het of niet, als iedereen
die lid is zou komen dan zitten we dicht bij de veertig en dat
zou toch prachtig zijn. Daarom vragen wij julLie nu dat nu het
nieuwe postzegel-seizoen gestart is, 't zoals in de voetbal of
de school, on er flink tegen aan te gaan en daarom korn eens
Iangs op

ZATER|,]iË 12 SEPTtr'}í8EN :fNAF 14 UUR

c

breng gerust alles mee wat je hebt aan ruilzegels,
vragÍen, liefst zoveel nogelijk vrienden zodat we
plezante middag van kunnen maken.

Tot danl ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! M ! ! ! ! !

dubbels,
er een



t

-5-

JEUGDKRANT

POSTSTED4PELS ( rzer\rof g )

Ontwaarding door de postzegel te beschadigen is mlnder ketters
dan op het eerste gezicht zou liJken (toegangstiketten wordennu nog meestal ongeldig gemaakt door er een stukje af te
scheuren). Gelukkig voor de postzegelverzamelaars is het in depostzegelgeschiedenis slechts tweemaal voorgekomen. David
Bryce, kapitein van de kustvaarder Lady l'ícleod die een dienst
onderhield tussen Port of spain en san Fernando op Trinidad,
maakte de door hem verkochte postzegels ongeldig door een
hoekje van de omslag op te lichten en er de onderkant van depostzegel met ziJn nagel af te krabben. Na verloop van tijd
vond hiJ ontwaardlng door middel van een pennnestreek snellèr
en doelmatiger.

De eerste uttgiften van Afghanistan , de beroemde "tijgerkop-pen" van 1870-1878, werden gewoonliJk ongeldig gemaakt door zein het rond af te knippen of doordat de postbeamtenaar er eenstuk afscheurde; daarom zi jn er bi Jna geen onbeschadigdegebruikte exemplaren van deze zegels te vinden.

De eerste nummerstempels werden in mei 1844 door de Brltseposteri Jen ingevoerd. Hoewel het datumstempel met de naam vanhet kantoor op de achterkant van de brieven werd aangebracht,achtte men het gewenst dat de ontwaardingsstempel ook een
ianduiding zou bevatten van het kantoor dat de itempel aan-bracht. Er werden verschillende .serles nummerstempels in
omloop gebracht nameliJk voor het' hoofdpostkantoor Londen(Binnenlandse Dienst), het Districtpostkantoor Londen en deregionale kantoren van Engeland, l{ales, de Kanaaleilanden, het
ei land l,lann en in schot land en rerland. Elke reeks stempel s
l_t.d een eigen vorm: Engels ovaal, schots rechthoekig en rers
diamantvormig met het nummer in het midden. rn de oorspronke-lijke stempels liepen de Engelse regionale nummers van l(Aber-gavenny) tot 342 (wishaw) terwijl de rerse reeks van 1 (Aber-
deen) tot 450 (Youghal) liep. Deze ontwaardingsstempels ver-vlelen in de loop van de jaren 18s0, maar verscheidene werdentot ln het begin van de 20ste eeuw gebruikt. zowel Aberdeen(1) als Southamton 1723) bleven deze stempels gebruiken tot inde jaren 1950 voor het afstempelen van zegels dle door de
stempelmachine waren gemist bi J het doorlopen voorbi j de
mekanlsche stempel.
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Nummerstempels werden ook door verscheidene Britse Kolonlên en

buitenlandse postkantoren óábiuift (vanaf A 01 in Klngston op

Jamalca tot .i.,-r.t s in cJ"J"ni-inopel) en door verschillende
andere landen. Hier nu ."n"iiíti-ï"i de voornaamste landen en

ËËi-ËáxtiJíià rc"chri jvins van het type stempel :

Baden 5 concentrlsche clrkelE 1851-L867

Beleren 'gesloten' molenradstempel l85O 'open" molenrad
síernpet (gesloten cirkel, omgeven door 2 concentrl
sche rlJen Punten) 1856

BrunewlJk vierkant dlamantetempel met 16 schulne balken 1856

Prulsen4concentrischeclrkelslS50-1859
saksen dubbele clrkel met gekruiste ltJnen 1852-1866

sleeswiJk-HoIsteln clrkel van hortzontale balken 1850

Thurn en Taxle 4 concentrlsche cirkels L852-1867

Belglit cirkels van lg horlzontale balken met ultgegpaarde
recntnoeX ln het rnldden' waarln het nummmer van
nái poEtkantoor dat de ontwaardlng verrichtte

canada 4 concentrlsche clrkels 1851 twee 1858

New Brunswlck Ovaal rooster van paratlelle tlJnen 1851-1867

Denemarken 3 concentrlsche clrkels 1851

FrankrlJk rult van 8x8 punten met uitgespaarde hart 1852

Grlekenland rultvormlg puntenpatroon 1861

Indla verschlllende balkencomblnatles 1n rultvorm 1854-
1873

Maurltius 3 concentrische clrkels 1849 twee 1850-1868

Noorwegen3concentrischecirlrelslS50-1868

Polen 6 concentrische vterkanten 1850

portugal etaand ovaal van horlzontale balken 1855

QueenEland zonnetJe 1860

Tasmanlë ovaal van horlzontale balken naar Engels model
1853-1861

vlctoriaïJlïg;ï"atroon184e-6lstaandovaalvanbalken

west-Australië oraal van horlzontale balken 1859

ir



ATGEMENE JAARVERGADERING

19 september L992 om 17 uur

19 uur koud buf fet

7

Orrze iaarrzer8laderirrg 8laa.t door
septernl>er t922 Lrr tret 't
ttrrrízershof lcarttrrrl-z'etaveet
250O Lier.

Op onze jaarvergaderinB zijn ALIE leden uitgenodisd.Dit
zullen wij het officiele Sedeelte. laten volSen door een
buffet waarvoor U en Uw gezinsleden kunnen ingchrijven
een democratische prija van ó00fr per peraoon'
Uw vrienden buiten het Sezln ziin teveng welkom maar
betalen 900fr per Persoon.
l{at krijet U voor uï geld:
AperitieÍ - uitgebreid en zeer verzorSd koud buffet
t i jdens het koud buf fet .

op L9
Icar -

55-57

j aar
koud
voor

zl j

Drankt

U kunt ingchrijven door onderstaand formulier in te vullen of
telefonigch op het nr. | 03/480.ó6.28 van de voorzitter Thvs
Firrnin Bosstraat 38 2500 Lier
Bij onze Sekretarls Chris Andrieg St. Jozefstraat 15 2500
Lier Tel. z 03/480.60.82
rlltttttitl****ttttt**tii*ttttttt**tt**tltitt**t*iitttltttllt

Lidnr.:.. ..Na4m3....

líengt. deet te nemen aan het koud buffet op l9 geptemberl992 tc
19 uur in 't Karthuizershof karthuizerevegt 55-57 2500 tIER

AANTAL
AAATAT

PERSONEN
PERSONEN

f

ToTaal: HandtekeninB '



ARPO tIER

ZdeNATIONAtE RUÏLDAG
Zaterdag L2 decernber L992

vaïr 10 tot 16 uttr

in de zaal

I t I(ARTTIUIZRSHOF

Karthulzersvest 55 25OO LIER

Alle Verzarnelaars en Fllatelisten ziJn welkom

Gezellige sfeer

GRATIS TNKOM TAFELS GRÀTIS

Zageri jstraat 30 B-2500 LierInl lcht lngen :Mertens Frans
TeI . 203/480.28.11

!



ARPO LIER

JEUGDAFDELING JARPO LIER
AANGESI-OTEN BIJ DE:
social istische Federatie voor postzegelverzamelaars vzwKoninkl ijke Landsbond Der Belglische Fostzegelkrinlen vzwDe Lierse Culturele raad

IISIFIHilIUn Un I

2t00 tm
TTEIUIIDETIJI$

FIIÀÍELTSTISO{ TIJDSCHRTET
TI{EEI'íAÀNDE IJKSE OpIÀcE l5Oo<pl .
.Iaargang 25 nov. dec. , gz
nrs.:300-301

Inlul: Feertzrrl ' 't lrrtluizerdof' LtDuizcrncrt 55-5? 2500 UB
lsrrntnordolijle uittevor: Orir tllDlIE $t. Jozcírtrut 15 Bw 0 2500 UB Icl.:03/1E0.80.E1
$olrehriut: ftrir lllD[IN $t. Jozalrtrut 15 tu 0 2500 Licr lcl.: 03/{E0.00.E1

l
b



1 Jaargang 25
Nov-Dec 92
Nr.300-301

Beste vrienden,

Tijdens de algemene jaarvergadering, die traditioneel in
september werd gehouden, hebben we een goed overzicht gekregen
over het reilen en zeilen van onze club.
Onze voorzitter, Firnin Thys, dankte in zijn voorwoord de
aanwezigen voor hun konst en legde ook de nadruk op het
prachtió werk dat, geleverd werd door aI onze actieve leden
t:-jaens de verschillende activiteit.en die onze club ondernomen
heeft, met als één van de hoogtepunten onze eigen cLubtentoon-
stelling met voorverkoop.
Nadien was er een opsomming door de secretaris. Chris Andries,
waar in vogelvlucht al de gebeurtenissen van het' vorige jaar
werden vernoemd.
Ons ad interim l-Íd, Louis Baeten, had in zijn functie van
materiaalmeester een keurig overzicht gemaakt over onze
verkoop aan de Leden.
Ook onze ruilmeester, Frans Mertens had zijn gunstig verslag
van de ruildienst klaar, zodat wij konden horen dat zijn
begroting in evenwicht is geraakt. Vroeger hebben wij het we1
anders geweten en a1 zien wij deze en ook de andere dingen die
wij doen a}s service naar onze leden toe het. is Èoch aLtijd
prettiger om geen negatief resuLtaat te moeten meedel-en.
Van result,aten gesproken: ook ons boekhoudkundÍg verslag was
mooi in evenwicht en naar jaarrijkse grewoonte waren de beide
verificateurs zeer minutieus in het tekenen.
Dan had natuurlijk de bestuursverkiezing plaats. Elders vindt
u de volledige samenstelling van ons nj-euw bestuur. Iedereen
die herkiesbaar was werd terug bevestigd en ook werd
bekrachtiging van Louis Baeten nu een feit-
De clubprijskamp die gedurende een aantal jaren aan interesse
verloor en nu nog slechts vier deelnemers kende zaL volgend
jaar eventjes een rustpauze kennen. De vier deelnemers werden
daarom elk met een prachtige prijs beloond, niet enkel voor
hun inzending maar zeker ook voor hun inzet.
In allerlei kwam het jeugdprobleen ter sprake. Hiervoor zaL
het bestuur een passende oplossing proberen te vinden.
Na het verloten van twee aanwezigheidsprijzen, bood onze
voorzitter aan aI de aanYtezigen een drankje van de club aan en
sprak hij de hoop uit een algemene jaar vergadering gekoppeld
aàn een dineetje tot een goede jaarlijkse traditie zou
uit.groeien.
Het di.neetje, dat bestond uit een uitgebreid en goedverzorgd
koud buffet, was een zeer prettig sLot aan een prachtig
fiLatelist,isch clubjaar. Of zouden wij moeten spreken van de
beste start van het seizoen sinds jaren? Ik denk dat diegenen
die aan de dis hebben gezeten wel- genoten hebben van alles wat
hun voorgeschoteld werd en dit l-aat'ste we] zull-en beanen '
Daarom aI deze uitnodiging voor volgend jaar. De daturn staat
al vast en je kan hem achteraan terug vinden. Dus een goede
raad: vrij houden die avond, het is een aanrader-

i'
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De Olympische Spelen van l'.992 zijn amper voorbij of de
reclameeampagrne voor de volgende is aL gestart
Ik bedoel hiermee dan niet deze van Àtlanta maar de "tussenin"
nl. de 17de Olynpische l{interspelen van L994. Deze vinden
plaats in Noorwegen, Lillehammer om precies te zijn.
Het is reeds de .tweede keer dat dit land de honneurs gaat
vÍaarnemen, de vorige keer was L952 en toen gingen de spelen in
Oslo door.
Eén van de hoofdsponsors is de Noorse Post en dat blijkt aI
duidel-ijk met de uitgifte die zíj gepland hebben ter promotie
van deze spelen.
In t,otaal zulLen 10 postzegels verschijnen op drie
verschillende ti jdstippen.
Even overlopen:

O9-LO-922 2
27-LL-932 2

t2-O2-942 A

zegels:
zegels:

zegels:

zegels:2

onderwerp Noorwegen en L,il-lehammer
onderwerp 01.fakkel en de O.S. als
cultureel- spektakel
onderwerp de opening van de O.S. en
het festival van de Naties
onderwerp 100 jaar I.O.C.

t'
Dat de commercie een grote rol speelt, blijkt aLs je ziet dat
de Noorse Post maar liefst 10 verschillende pakketten aanbiedt
tegen nog niet gekende prijzen. Deze gaan van een startpakket
dat ze zelf omschrijven als de ideale basis on een eigen
Olympische coLlectie op te zetten, tot het Olyrnpisch zegelboek
dat op de dag van de opening in 94 verschijnt.
Dus sportlui onder ons juI1-ie zijn gewaarschuwd, sparen zal-
wel nodig zijn.
Nu we het toch over de winterspelen hebben wi1 ik juIIie wat
vertellen over de Belgen die tijdens de winterspelen de
kl-euren van ons land verdedigden.
Hoewel België niet het ideaLe klinaat heeft on
winterkampioenen af te leveren zijn er toch een aantal dingen
het vermelden waard
De eerste Olynpische WinÈerspelen werden in L924 gehouden te
Chanonix, een pittig detail was dat de deelnemers pas in t925
wisten dat ze aan de eerste spelen hadden deelgenonen! ! I t !

Hieronder was een Belgisch bobsleeteam en zíj veroverden brons
prachtig niet. !

Ook een bronzen plak werd eigendom van Robert Van Zeebroeck in
het kunstrijden op de schaats maar dan weI 4 jaar later in
Sankt Moritz
Sankt Morit.z was in L948 terug de gast,stad van de spelen en
dat was voor Be1gië een topjaar. Daar zorgden Pierre Bauguet
en Micheline Lannoy voor door met goud naar huis te konen.
De eerste plaats werd veroverd tijdens het kunstrijden voor
paren. Ook de bobsleeërs lieten zich niet onbetuigd en het.
resultaat was zilver.
Sinds dat jaar hebben, vÍê het motto van de Olympische spelen:
deelnemen is belangrijker dan winnen weL zeer letterlijk
genomen.
Toch mogen vte niet vergeten dat aI de Belgische deelnemers die
zich kwalificeren voor de winterspelen zich zeer
verdiensteLijk maken want de accommodatie bij ons is nu niet
iets om direct, kampioenen te kweken.

ÀrÁff0rïÁLfl RUïLI,/iï 12 I,Eí,EliiBER ÏáJUÁF 9 UUR
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De nieuwe Of f icië1e Belgische Postzegel,catal'ogus ligt
lnomenteet in de winkel en ook op de tafel- van onze ruilmeester
op u te wachten.
O; vermoedeLijk de prijs van 545 Fr. te verantwoorden heeft
men de laatsÈe editie aangepast goed of slecht, uw reactie
zuIlen wij wel horen-
De prijskwoteringen voor een aantal oudere en vrij recente
zegels zijn gestegen, of is het aangepast'
Veider heeft ne; nu ook een vergelijkende tabel waar de

nummering van andere gebruikte catalogi' zoals Yvert, Scott,
Michel. en Zumstein rnet de Belgische gegeven is '
Er werd tevens een uitbreiding gernaakt van de postzegelboekjes
die werden uitgegeven en dit tot :-932. Een andere nieuwigheid
is het, overzi;ht van posttarieven vanaf het jaar 1848, diÈ
vind ikzelf een goed initiatiet dat ie automatisch bijna de
recente zegels van die jaren zelf nakkelijker kunt terug
vinden.
Een aantal zegels worden van dichterbij bekeken qua tanding en
kleurnuances nf . de nrs. 17/2L, 2L/25, 26/31 , 74/8O, L9O/2t0'
Buiten de Belgische zegels vinden wij natuurlijk ook de andere
itens van verleden jaar terug in deze catalogus'
De clubprijs is geprobeerd zo laag mogelijk te houden zodat de
aankoop voor onze leden niet zo zwaar is.
Ook andere caÈalogi kunnen besteld worden, maak daarom gebruik
van bijgevoegd besLelblad-

*******************

Dat er af en toe iets mis kan gaan bij heÈ
brieven wi1 ik hieronder rnet een paar
demonstreren. Dus eventjes geen fiLatelistische
lachspieroefening :

schrijven van
voorbeeldjes

info maar een

zíE aI t4 dagen met
komen kijken, ' t.,

Geachte heer,

*Hiermede wiL ik u vragen of u onze afwatering eens in handen
wil nemen t , ,, ,,

*Wij verzoeken u om meer gas daar
bijgeboren vtat me door de drukte
geschote\,,,,,

*Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij te
komen wonen.t,,t

*De !í.C. is lek aangezien wij er met dertienen wonent.,,,

ik op 5 maart een zoon heb
geheel door het hoofd is

tWij kunnen de was niet drogen, nijn vrouw
haàr ondergoed omhoog en er is nog niemand

*wiIt u naar mijn bovenkamer komen kijken
niergntttt,

en zeggen dat een

want die zíE vo1

klachtenbureel niet plezant zou zíin
*******************

IIATÏOIUÀI E RUTLDAI- 12 I,Er;EI/JBER I/AJfÀT 9 UUR
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ARPO-JÀRPO LIER

Zaterdag 12 november vanaf
Donderdag 24 november vanaf

AGEAT.DA

14
19

uur
uur

Ruilniddag
Ruilavond

Zaterdag t2 december vanaf 10 uur NÀTIONÀLE RUILDÀG

VerzameIaarscLub Irier-L,isp
Zondag 8 november vanaf 9 uur

Zaterdag L2-26
Zaterdag t0-24

november
december

POLUSI -Beerzel
Zondag 27 november

Rupel hobbvclub
Zondag 15 november

Zondag 6-20 december

Braschaat
Zondag 8 november vanaf 10 uur
2de Filatelistische boekenbeurs

St . Niklaas

ZaaI Casino
Leopoldplaats L,ier

vanaf 8 uur Zaal Forum ,J.Cordestraat

vanaf 9 uur Nationale ruiLdagr
P.T. S. Rodenbachstraat
Boom

Zondag 13 december vanaf 9 uur

Kon. Postzegelverzamelaarskrinq Lier

46ste Internationale
ruildag net veiling
Kruisbogenhof straat Lier

Hemelhoeve
Gemeentepark, 10

Stadsfeestzaal
Leopold If laan

x 200 FR.
x 200 FR.
x 400 FR.

Zaterdag
Zondag

november
november

vanaf
tot

2!
22

10
17

uur
uur

**************************************************************

BESTELFORMUL IER KÀTÀLOGI.

1. Be1gië

2 . Yvert

1993 ....ex X 200 FR

deel 1
deel 1 (

deel 7

3. Zumstein land:....

4 Michel land:....

)sbi
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex
....ex

x 400
x 400
x 400
x 400
x 400

FR.
FR.
FR.
FR.
FR.

x
x
x
x
x

400
400
400
400
400

FR.
FR.
FR.
FR.
FR.

**************************************************************
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-Wi j ontvingen het overl i jdensbericht van ons t id Anny De

Craáf, weduhle van Atoon Van Kerckhoven, oud bestuurslid van
onze kring. Zijn vader was medestichter van onze vereniging.
Volgens de wens van de overledene heeft de crematie en de
bijáetting op het kerkhof Kloosterheide in alle intimiteit
ptáatsgenád. Onze kring heeft zijn medevoelen aan de familie-overgemaakt en langs deze weg wi I len wi j on6 diep medevoelen
noqrmaals Iaten bIi Jken

******************************

-Op de Internationale Thematische Tentoonstelling te Genua,
welke in september heeft plaatsgehad, heeft ons Iid en tevens
onze ruilmeester lrlertens Frans 78$ behaald, wat resulteert in
een medai I le "Groot Zi Iver" . Hartel i jk gefel Íciteerd Frans
en hou de wind in de zeilent M

******************************

-Op 5 en 6 september heeft onze kring deelgenomen aan de
inlergewesteli jke tentoonstelting te Keerbergen. Onze vrienden
uit Keerbergen hebben deze tentoonstel I ing gewonnen voor
Vllvoorde, K.Denckens Mechelen, Boortmeerbeek en Lier. Voor
onze krlng hebbben deelgenomen Dupont René -Baeten Louis en de
jeugdleden De Groof Ann en Thys Bert.

*i******************************

-Op de provinciale Competitieve Tentoonstelling te Antwerpen
op 19 en 20 septenber '92 heeft ons lid Baeten Louis 62S
behaald in de klasse Traditionele Fllatelie rnet zijn verzame-
ling Belgisch-Congo,Ruanda-Urundi Type Vloors, wat een bronzen
medai I Ie verte€tenwoordigt.

****** ****** * ***************** **

-De jaarvergadering heeft het Iidqeld voor he,t nieuwe seizoen
behouden op 150fr en jeugdleden min l8Jaar betalen 0fr. Iid-
geld.U kar uw lidgeld betalen tijdens onze biJeenkomsten of
itorten op onzê rekening door gebruik te maken van het bijge-
voegd stort ingsformul ier.

******************************

-Nationale tentoonstel I ing Antwerpen '93 De inschri jvingen
voor deze tentoonstelllng moeten gebeuren voor 15 nov. 92.
Voorwaarden en inlichten en reglementen zijn bij onze voorzit-
ter te verkriigen.
De Fi latel ie - tal zi Jn steentJe bi Jdragen aan de culturele
hoofstad van Europa in 1993.Dit vraagt een zeet grote inzet.
Daarom vragen de organisatoren helpende handen voor deze
grootse tentoonstelling, zowel voor de opbouw als de afbraak
van de tentoonstelling. Zij die zlch willen inzetten kunnen
kontakt opnemen met onze voorzitter.

********************l***********



6

JEUGDKRANT

POSTSTEI\,ÍPEI-S (rzerrzo I Ei)

Het cirkelvierkant werd rond de eeuwwisseling ook gebruikt in
Ital ië. Canada, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Het Duitse
antwoord hierop was het type radarstempel, waarop de datum in
een regel is $evat tussen twee cirkelsegmenten met vertikale
balken. Dit brugstempel werd ingevoerd in 1884 en bleef in
Duitsland in gebruik tot de jaren 20, waarna een type zonder
vertikale balken in Êiebruik kwam. Aanglepaste types van dit
stempe I treffen we aan op zege I s van Oostenr i jk , Hongar i jë ,

Zwitserland en de Scandinavische landen. ïn deze laatsten
bleven ze tot in de jaren 1950 in gebruik Ze waren experi-
menteel ook in gebruik in England (19o5), Frankrijk (1913) en
in rerland (1922), maar gebruikte exemplaren op brief zijn ui-
tersl ze ldzaam,
ontwaarding op Belgische en Nederlandse postzegels heeft van
in het begin plaatsgevonden door stempels met vermelding van
plaastnaam en datum. Hierbij volgde men het internationalegebruik van ontwaarding van de zegel met een neutnaal ontwaar-
dingsstempel- in Belgiië de balken en puntenstempels in
Nederland het woord FRANco met of zonder kastje- terwijl de
plaatsnaam en datumstempel vrijstaand op de omslag werden
afgedrukt. Het Franco kastje stempel is de Élebruikelijke af-
stempeling voor de uitgiften van 1852,1864 en 1867 van Neder-
land, daarna overheersen de rondstempels. Bij de rondstempels
onderscheiden we de plaatsnaamstempels met datum zonder jaar-
tal, met cirkelvormig jaartal en met jaartal in één rechte
I ijn. Zodanig afgestempelde zegels (voornamel ijk de eerste
uitÉifte van L852) zijn uiterst zeldzaam en zeet gezocht bij
verzamelaars. Veel al$emener zÍjn de halfrondstempels met het
woord Franco onder de streep, waarvan drie typen voorkomen:
met ESytische letters. met of zonder jaartal en met giroteske
letters ( vrijwel altijd met jaartal). Nummerstempels op
Nederlandse postzegels zijn uitsluÍtend de zeshoekige, lang-
werpige puntstempel s, die tot l5 juni 1893 in gebruik zijngeweest. ïn België puntstempels met nummer, vanaf lB63 tot
ongeveer 1880. De nummering in Nederland verliep in aanvangl
alfabetisch van Alkmaar (Nr 01 tot en met Zwolle 135) en werd
later uitÉebreid tot en met n.l 259 (Waddinxveen).

'lfuir./,,'-.t

A*,
'faaà

Álb. 14. Brief met Frans puntsrempel 691
uil Caen dd. 13 december tg6g.

'-(* '4!'"lt.

Álb. 17. Puntstenrpel ne! nununer 9l run Rotter-
danr op een nter I 5 <'ent gefrunkeerde hrief van Rot-

terdant noar Londen gestenpeld 23 iuni 1875
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Gelrankeerde brief met rood poststempel Deventer 23.10.1866; oudste model

met uuraanduiding 5- I 2,

Bijkantoren. bestelhuizen, hulpkantoren enz, die niet de
status van postkantoor bezaten, stempelden af met de zogenaam-
de lanÉ!stempels die uitsluitend bestonden uit de plaatsnaami
voor postverzending tussen hulpkantoren onderl ing zonder
tussenkomst van het postkantoor was het langstempel zel fs
verplicht. Natuurlijk zijn deze stempels op de eerste uitElave
zeldzaam en van de 15 cent oranje van 1852 zijn slechts enkele
exemplaren bekend. In BelglIë werden tijdens Wereldoorlogf 1

lan€istempels gebruikt bij glebrek aan een normaal stempel, dat
verdwenen was! of niet tijdig kon aangiepast worden aan het
verdwijnen van de bezetter.
In Nederlands-Indië waren nummerstempels in $ebruik van nr. 1

(Weltevreden) tot en met LzO (Toeren). Deze werden allemaal op
l4 apr Í I 1893 af Eleschaf t .

In Nederlands-West-Indië gebruikte men de nummerstempels 2Ol
(Curaqao) tot en met 2Og (Saba). alsook diverse puntstempels
zonder nummmer.
Het eerste kantoor dat een massief zwarte balk tussen cirkels
van de stempel gebruikte was East Dulwich, Londen, in april
1894, Deze stempel kree$ later bij verzamelaars bekendheid
onder de naam Dulwich-stempel. Merkwaardigferwijs was ongeveer
14 jaar eerder in Sunderland een bijna verÉlelijkbaar stempel
in dienst genomen, maar met veel dunnere balken aan de voet.
Het Sunderland-stempel was duideliik een proeftype dat niet
algfemeen werd Íngevoerd. Het Dulwich-type werd later overal op
de Britse Eilanden gebruikt en ook door veel landen overzee
overgenomen, hoofdzakelijk leden van het Gemenebest. Hoewel ze
na 1949 werden vervanEen door het huidiEle rondstempel , zi jn
veel stenpels van het Dulwich-type noE steeds in gebruik.
De eerste stap in de richting van machinale afstempelin8l was
een door Pearson Eill, een zoon van sir Rowland Hill, ontwor-
pen machine. Hij beÉon zich in 1853 met het probleem bezi$ te
houden en had in 1857 een machine ontworpen waarmee Ín septem-
ber 1857 en in 1858 in Londen lan$duri$ werd Éleexperimenteerd.

wordt vervo I gld.
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F.R.C.P.B. K.L.B.P.

EXPOSITION
TENTOCNSTELLING

ANTWERPEN 93
à
re An.l-!t9-lp.sn..--
le
de 19 . 03-21 .03. 93

BULLETIN d'INSCRIPTION INSCHRIJVINGSFORMULIER

nom et prénom
naam en voornaam
adresse complète
volledig adres

''m:i't"'=ï

date de naissance pour la ieunesse/geboortedatum voor de ieugd

titre de la collection
titel van de verzameling
brève description
korte beschrijving

Classe : (')
philatélie traclitionnelle
hisloine postale
aérophiiatélie
enti€rs postaux
philatélie thématiqus
maximaphilie
jeunesse
(.) biíí€í lês monlionr inutllat

Klar : (')
traditionel€ íilatelie
postgeschiedenis
aeroÍilatelie
postwaarclestukken'
thematische íilatelie
maxlmalilie
jeugct
í.1 dooÍhllon wrl nirt paEt

résultats obtenus antérieurement pour la collection
lieu, date et résultats obtenus
uitslagen met deze verzameling behaald op vroegere tentoonstellingen ........

plaats, datum en behaalde uitslag

nombre de cadres désirés
aantal gewenste kaders

íormat des Íeuilles
bladÍormaat

Le soussigné déclare être d'accord avec le règlement général et particu-
lier de I'exposition. La collection est sa propriété.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het algemeen en het bij-
zonder reglement van de tentoonstelling. Deze verzameling is zijn eigen-
dom.

date/datum signature/handtekening

signature du président du cercle
handtekening van de voorzitter van de kring

à renvoyer avant le 15. 11 . 92 à

signature du commissaire génóral aux exposilions:
handlekening van de generaal commissaris aan de
tentoonst€llingon :

OrganlsatÍecomité AIITI{ERPEN 93
Dhr. E. VAI.I.ECK

Sterrenlaanr L97
8.2650 EDEGEM

teÍug te stuÍen vóóÍ .....1--5-.r..--1.1- r..-9--?......... 
"an 

............
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K.L.B.P

EXPOSITION
TENTOCT'!STELLING

F.R.C.P.B.
A NTUE }TP E N/A NV ER 5

IUUNEX 1993II r9/3 - 2tl3 t993

BULLETIN d'INSCRIPTION INSCHRIJVING SFORMULIER

nom el pÍénom
naam en voornaam
adresse comPlète
volledig adres
datgdenaissancepourlajeunesse/geboortedatumvooídejeugd
membre du cercle/lid van kring

titre de la collection
titel van de verzameling
brève descriPtion
torte beschriiving

à
te
le
de

Classc : (')
philatélie traCitionnelle
hisloiÍ.? postale
aéíophi:alélie
antieÍs Posláux
philatéhe thématique/suiet
maximaPhilie

i.l biíl.t lês m?nl'ont i,rulil.3

Kler : (')
tradilionele lilateli€
postgeschredenis
aeÍolilatelie
oostwa ardest u kke n
ihematlsche lilaielic/ondrrwerp
maximaíilie

(.1 dooÍhllcn wsr nicl plst

résultats obtenus antérieuÍement pour la collection'

lieu, date et résultats obtenus

uitslagen met deze verzanreiing behaald op vroegere tentoonstellingen "'

plaats, datum en behaalde uitslag

nombre de cadres désirés

aantal gewenste kaders

format des íeuilles
bladÍormaat ïvtl

Le soussigné déclare être d'accord avec le règlement général

lier de I'exposition. La collection est sa propriété'

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het algemeen

zonderreglementvandetentoonstelling.Dezeverzamelingis

et particu-

en het bii-
zijn eigen-

dom.

date/datum signature/handtekening

a OrganàsaÈtecomité
JUNEX 93

aan Dhr. E. VAN VAECK
Sterrenlaan 197
8.2650 EDEGEM

signature du Président du cercle
franOtefening van de voorzitter van de kring

signature du commissaire national
handtekeniíg van de nationale commissaris

à Íanvoycí lvrnl lc

toÍug te ltuÍen vóóÍ
15.11.1992
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JÀNUÀRI
iIÀNUARI

FEBRUARI
FEBRUARI

MAÀRT
MÀART

ÀPRII,
ÀPRIL

MEI
MEI

JUNI
JUNÏ

ZÀTERDÀG
DONDERDAG

ZÀTERDÀG
DONDERDÀG

ZÀTERDÀG
DONDERDÀG

ZÀTERDÀG
DONDERDÀG

ZÀTERDÀG
DONDERDÀG

ZÀTERDAG
DONDERDAG

ZÀTERDÀG

DONDERDÀG

ZÀTERDAG
ZATERDÀG

ZATERDAG
DONDERDÀG

ZÀTERDAG
DONDERDAG

ZÀTERDAG
DONDERDÀG

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

L4 uur
19 uur

uur
uur

09
2t

13
25

L4
19

uuï
uur

13
25

t4
19

uur
uur

t4
19

uur
uur

10
29

t2
24

10

26

11
25

13
25

15
27

L4
19

(derde zaterdag)

ÀI,GEMENE JÀÀRVERGÀDERING

NÀTIONÀLE RUILDÀG

Bosstraat,3S
2500 Lier
St.,Iozef sstraat, 15
2500 Lier

t4
19

uur
uur

fuL
I vanaf 14 uur

vanaf 19 uurÀUGUSTUS

SEPTEMBER
SEPTEMBER

OKTOBER
OKTOBER

NOVEMBER
NOVEMBER

DECEMBER
DECEMBER

L4
t7

uur
uur

09
28

L4
19

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

uur
uur

L4
19

uur
uur

uur
uur

11
23

10
19

DENK ERÀAN DÀT ÀL DEZE DÀGEN VOORIJOPIG VÀSTLIGGEN TíIJZTGINGEN ZIJN AI'TIJD
MOGEI,I.'K HOU DAÀROM GOED JE MÀANDBIJÀD IN 'T OOG ! ! !

)**********************************************************************t*

SESTUUR

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
Ruilmeester:

Materiaalmeester:

Ireden:

THYS Firmin

ANDRIES Chris

THYS Firmin
MERTENS Frans

BÀETEN Louis

BÀTS vlilly

DUPONT René

WIJCKMÀNS Louis

Zagerijstraat,30
2500 Lier
Àntwerpses teenweg, 3 1 9
2500 Lier
llontystraat, 34
2590 Berlaar
Kaphaan1ei,116
2540 Mortsel
Stoofstraat, lT
2500 Lier

480. 66.28

480.60. 82

480.28.11

480. 22.83

482.29 .56

455. 02.28



ARPO tIER

2deNATIONALE RUITDAG

Zaterdag LZ decenÈer L992

van 10 tot 16 uur

ln de zaal

I t KARTTIUIZERSHOF

Karthulzersvest 55 25OO LIER

Alle Verzamelaarg en Fllatellsten ztJn welkom

Gezelllge sfeer

GRATIS INKOM TAFELS GNATIS

Zageri Jstraat 30 B-2500 LlerInl lcht ingen :l-lertens Frans
TeI.:03/480.28.11


