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AAT'IDACHT AANDACIJÏ AANDACTÏT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AAï{DACHT AAhIDACHT

r/anaf 1991 houden wij onze bijeenkomsten in 't Kartuizershof,
Kartuizersvest 55-57 25OO Lier ,e1ke tweede zaterdag en elke vierde
donderdag van de maand. U vindt bij dit maandblad een kalender van
onze bijeenkomsten. Die kunt lr bewaren voor gans het jaar.
AANDACI-ïT AAIVDACHT AANDAC}{T AANDACT{T AANDACHT AANDACHT AA},IDACI{T AANDACFIT
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I-iet nierrwe jaar is in aantocht. Het bestuur wenst U en Uw familie
prettige feestdagen en een voorspoedig j"gg1 toe.
Oin het jaar goecl in te zetten, organiseren ivij op DOI{DERDAG 24 JANUA.Rï
een l{0RSTBl\'l-OF APPELBROOD, clit orn olls nieuw lokaal in te eten en
te drlnken: Onderaan dit blad vindt u een inschrijvingsformulier.
U kunt telefonisch inschrijven op iret nummer van onze voorzitter
48O.66.28 en dit voor 22 januari
'9i-. De prijs bedraagt BO fr.per
-óén worstenbrood
jgt
t{iervoor
kri
u
of twee appelbroden +
"r€r'Sool.1;
1 tas koffie of thee.
*rÍ{

J+x.,+J+J+J+

wij a1 onze medewerkers aan onze federale tentoonnogmaals
bedanken
voor hun ínzet en bereidwilligheidi Het
9te11Íng
cestuur' houdt zijn belofte om deze mensen extra te belónen. AlLe
irelpers en medewerkers zuLlen uitgenodigd worden op vrijdag 1-g april
It
1991 , in
Fonteint je te Ernblem orn l- 9u3O, Hou nu reeds dle
rrrii. Uw partner is ook welkorn rnits een bijdrage 1n de onkosten. datum
Lan;gs deze weg wi11en
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Pri jskarnpzegel nr. 2

:
Betgië 724A tot 724\il opdruk -LA%,
1950. Binnenbrengen in de maand januari 1991.
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nieuwe leden

onze bi jeenkornsten te rllogen begroeten.

/\FGESTEI{PELD

Jt J+ iÉ

welkorn

en hopen hen regelniatíg

op

WORSTEI{BIIOOD /\PPELBROOD WORSTEiVBRooD APPBLBROOD woRSTENBRooD

Naain:....

.....,,..r.

Lidnr.;..

l{enst deel te nemen aan het worsten-of appelbrood op donderdag
24 januari 1991 in r-t Kartuizershof te LO uur.
Aantal personen :
{dcrstenbrood : ... ;.,j... r, 4 BO f r . .' r i . d r . . . . . . . . .

Appelbroden iï'. . r.--.,r,lÈli . ... + | à ;BO
Totaal ':

f f . . . d . i r . r i . oe r o.

Handtekening:
U i<an

telefonisch lnschri jven op nr. :

48O.66,28

I

WïST

U (Jeugdkrant)

DE VORM VAN POSTZEGELS

De vorm van de eerste postzegels werd bepaald cloor de gegornde ei:rketten waanrnee belastingzegels aan officiëte; oorkonden werden
getrecht. Die hadclen L.en staande rechthoekige vorrn van ongeveer:
18 x 24, mm. Dit formaat heeft sinds l-B4O gegolden voor d.e grote
rneerderheid van de gewone Britse frankeerzegels en all.e zegels met
cen faciale waarde van meer dan 2 shilling werden j.n een groter
formaat gedrukt ( 1-BB4-1913) en voor di; één pond waarden in
een groot liggend formaat (1884_1913). De 5 pon<1 KoningÍn Vivtoria
van 1867 had in horizontaaL formaat de dubbel-e grootte van
de $chi]lj.ngzegels van dezelfde reeks. Een dubbel formaat drw.Z.
tweernAal de grootte van de frankeerzegels sincis George V, terwijl

de één pond zegels met de i:eeltenis van Koningin VÍctoria en
Konlng Edward driemaal zo breed waren als dr: penny lvaarcien"
Vanaf Lg24 is voor gelegenheidzegels cli.kwijrnls een fortnaab
gebruikt ' dat ongeveer tweemaal zo groot als ti,; J-a-nge fren]{ect
waarclen.

l,ÍeJ.tr L a"nden die omstreeks 1-B5C cvergÍnge n to i

het uitgeven
van postaegels, kozen ook voor tret Britsc forlnaa.t " BelgiB,
Irrankri jk, Zwitserland , Oostenri ji<, iiicde1Land, ;:ipii;rje, Portugal,
enkele Ouddultse en Ouditaliaer.nse s,terten, v'erzsr-rheidene Engelse
Koloniën volgden het ISritse voor"Lreeld cn c1j-t star,.irie ;'e cl-rthoel<igc
formaat is nog steeds gebruj-kclijk iroor de noderne gewone franl<eerzegels. In de afgelopen I1A ja.ar z:ijn nog heel wat andere
vormen dan deze rechthoelcigc gt:bmikL vcor post::egc1s"
De eerste veelhoeici-ge zegels r'íaren reliëÍ':;egcl-s va;r één sclrllling
(Yv. nr. 7) van Groot-Rrittannrë die in 1-847 op Solrersct House
werden gedrukt. Ze hadden een staand achchoekig formaat dat

laterook werd gebruikt voor Ce tiende zegel (Yv. nr" 6). D+:
in 1854 uitgegeven zesde zegel vlas eveneensi veel.lroel<ig van
vorm maar bi j deze zegel was het eigeirlijl<e lcadur" van het clichó
ovaal met vier uitspringende vlakken. De zegeS-s r,verC',n g::woonli jic
vierkant afgesnede n. .Ïammer genoeg kniptcn rzee-l- 'v'eí'zo.ir'tj.1.o.{}ï"s
in de begÍnti jd hun zegel-s bi j zodat allecn ii'1.;ili cic alhj;lr<;eki 1,:
vorm in hun voordrukalbum beciel<ten. De 4 ani'r.ls r.'c,:.J e;n i:1":iLr ,.:i vi;ii
Brits Indië (yv. nr. 5) werd in het zelfde fo:.'ir.i.rL gerJrui<1, r:i"t oci.
vaak achthoeking afgeknipt, rnaar dat geb"-:i-rrde hicfclzar.<r;lijh cloor
ïndiërs die het gewicht van hun bricven zo laag mc.1;eli jk rvetrsil-'n
te houden

J

De eerste driehoel<zegels werden ín septeniber 1853 uitgegeven door
I(aap de Goede l{oop. Charles 8e11, inspectcur-generaal vau cie Kaapicolonie, had van de wetgevende raad opdracht gckregen ontwerpen

te maken voor een clichó en postzegel clie zo sterk verschilde van
Engelse zegels dat het direict zou opvallen. Bell vervaardigde zowel dreihoeklge a1s veelhoekige ontwerpen, maar a'lleen het
ciriehoekige ontwerp werd door Perkins, Baconc & co. in koperdiepdruk gedrukt in de rvaarden 1d, 4d, 6d en 1 shilling. Toen eind
1860 een tekort een zegels vAn l-d en 4d dreigde te onstaan
'bestelde <1e postdirekfeur een nooduitgifte bii een plaatselijke
drukkerij in afwachtÍng van nieuwe leveringen i;it Engeland; Deze
nooduitgifte is in de verzamelaerrswereld bekend geworden als de
ff Kaaphoutsnee-zege1s", hoewel
ze opstr--ral wercletl gefraveerd
door C. J. Roberts en in stereotypie werden llfgedrukt cloor Saul
Saloryron & co. te Kaapstacl. De dru]< is zeer priinitief en zowel
van de 1d rood als van de 4d lclnuw'oestaan allerlei kleurvilriêiteiteni Er bestaat ook víln beide waardeln een foutdruk, door-d.rl, ileir-iu
drukvorrnen per ongeluk een clichó van de verkeerde vraarde bevatton
Deze foutdrukken i:ehoren tot de allergroots'be rariteiten'
lvierkwaardeig genoeg gíng <le Ztriclafrikrlanse re5lering Ín l-926 opnieuw over tot de uitgifte van ili(aapse <lriehoelciest' ntet een
blaiuwgri jze 4 perlïry zcgel . Deze vrerd in <iiepdruk uit5gcvoerd
door Bradbury, W1ltr<inson & co. en was eveneals zijn Vorrganger
ongetr-rnd, -een ànacronisrite ín cle jaren 1-92O-, m3ar erbeStaan
talloze exentplaren inet een off icieuze perforatie ' Nederland
gaf
in Lg36 driehoekzegels uit ter herdenl<ing van het 3OO
jarig bestaan van de universiteit van Utrecht (i'i.V.P.H' nrs ' 287'
SB). ïn Betgië zi jn tot nu toe nog geen clriehoeki.ge zegels
ui tgegeven

.

Andere landen dic; van tijd tit tÍid driehoekige zegel-s uitgeven
zÍ jn Hongari je, Israel, Liberia, $'I,onaco, l{ong1o1ië en de Lati jns
Amerikaiense landen.

De kteinste driehoekzegel was de 2Y, ce ntavos portzegel vi:in
Colombia (Yv. o1.r 1) die in 1865 werd uitgegeven en waarvan
de zijden slechts l-B nun naten. terwijl de Ineèste drietroekige
zegels de vorm hebben van een geli j}<benige drj"ehoek, was dit
een gelijkzijdige driehoek'
De enige ongelijkzijdige driehoekzegel is evt:n<:ens v:ln Colornbia"
I-let is de 21/, centavos van 1-869-70 (Yv. nr. ?-) en elke zÍ' jde
van de driehoel< heeft een verschillende lengte.
idordt vervolgd
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j an

vanef t4 uur
an af L9 uur

FEBRUARI

zaterdag

no

donderdag

2B

feb.
feb.

vanaf
vanaf

L4
19

uur
uur

zaterdag

O9

naart

vanaf
vanaf

L4

donderdag 28 maart

uur
uur

APRIL

zaterdag 13 april
donderdag 25 april

vanaf L4 uur
vanaf L9 uur

MEÏ

zaterdag i.1 mei

vanaf
vanaf

JUNÏ

donderdag 23 tnei
zaterdag

OB

doncierdag

?.v

j un i
j un

l_

van af
van af

1_9

L4
l_9
1"4
1_9

uur
uur
uur
uur

JULI

zaterdag 13 juli

vanaf L4 uur

AUGUSTUS

donderdag 22 aug.

vanaf 19 uur

SEPTBIVIBER

zaterdag .L4 sePt.
donderdag 26 sept.

vanaf 14 uur
vanaf 19 uur

O}iTOBER

zilterdag

12 okt.
donderdag 24 ol-<-t

van afL 4 uur
van afL I uur

}íOVEIVIBER

zaterdag

09 rnov.

vanaf t4 uur
vanaf 19 uur

zaterdag

L4 dec

vanaf l-4 uur
vanaf LO uur

DECEMFER

donderdag 2B nov.
donderdag 26 de c

Sarnensteltine bestuur
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VAN DE I4AAND.

zaterdag

|'1tu{il1

KAi{TiilZ[ilSll0i

I

ED ONDE|ïDAG

JANUARI

donderdag 24 j an

't ' r

ARPO LIER

VoorzÍtter: THYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier telr:03/48O.66,28
Llerr
GÍldestraaat 22 25OO
Sekretaris: AI{DRIES Chris
Tel . : a3/ 459.t4. t4
Penningrneester: TIJYS Firrnin Bosstraat 38 25O0 Lier tel' l4BOf 66.28
Zagcrijstraat 30 25OO Lier
Ruilmeester: MERTENS Frans
Tel. : O3/4SO .28.Lt
Bestuursleden:
lvlontystraat 34
BATS Willy

Berlaar Tel, : 03/ 482,29. 66
Mortsel
2640
DUPONT René Kaphaanlei 1-66/ A4
35OO Lier Tel ' I 03/455,O2 -28
WïJCKI.{ANS Louis Stoof strcat L7
2590

r. i.,,i-lir-\/\JJtri

ÈtIJtJIII\flf\5\IÊl\l1j\f+1g,

J-99t./

. oL. ï{eelcend
vt. Weekend
mes

07208
o9942
oo297

deken

1_0595

J --,^

03.
04.
05.
06.
07.
08.
o9.
1_0.

L1,.

Electr.
Electr.

ÁnJIJJ\I\II\\t

Draagbare radio rnet alarm

101_05

Expresso

o93BO

Klok

oBo79

Allessni jder

03166

Koffiezet

tL749

Ilroodrooster
liïaaikoffer

04007
ooo91

L2. Lakens

o404L

13. DeuraLarm
C 75
L4. Digitale thermometer
Ví 77
15. Flaardroger
M 65
,,6. Vullbak+brooddoos
a 18
,'7. Electr. Tandenborstel L 60
18. I"ianddoeken
R 97
19. Keukenklok
AE 48
20. Pillamp+kruirneldief
O Bg
21. Lektuurbak
J 4.5
22.. l(lokradÍo
D 06
23. ïJscontainer
W 65
B 67
?-4" Vleesschaal
25. Muurhangrnemo
AB 89
26. Zeevruchttenglaasjes
ï 15
27" Thermos
V 94
28. Tas HIJ /Ztl
F 64
K 83
19. Colaglazen
30, Braadslee
AA 48
3i-. Schroevendraaier"
A 30
32. Asbak panter
N 57
33. Videofilm
L 59
34. Chapagneglazen
R 35
35. Driedetige serveerschaal E 23
36. Tafelkruimeldief
AA 98
37. Cassettekoffer
Y Og
38. Wasknijpermandje
AD 57
39. C.D. rack
S 37
44. Dozenopener
F 5L
Prijzen af te halen voor L mei
38 25OO LïER te1. 03/48O.66.28

\rlafl'+rp

rvl'lsv!{a

4L. Kaars+kandelaar
42. Limonadeservies
43. Bonlronniére
44. Zes tassen+ondertassen
45. Dessertset
46. Videofilm
47. Bloernpot clown
48. Boterschelp nikkel
49. Fruitperser
50. ivlinicontainer picknick
51. tsadhanddoek+washandje
52. Banset
53. Frietsnijder
54. Ajuinsnijder
55. Vergiet
56. Blectr. Tandenborstel
57. ïnox fruitschaal

HL2

58 Serviettenhoucler

Y7L

59. Roornspui t
60. Frultservies
61. Pudding of fruitset
62. Picknickdozr:n
63. ïJshandschoen
64. Telefoontnernoire
65. Chapagneglazen
66. Badset
67. Zes tafelrnessen
68. Roomijsservies
69. Beautyset

AG 64

7O. Bureauset
7t. Cassettebox

D4T

o76
AH 54

865
AG 79

AF

13

UL2
AD 2L
AC 44

x43
AB 07

N31

V89

445
s94
M27

ï76
T83

x64
J45
068
B85
G58

z2L
TT2

z20
AC 16
POB

72, Electr. waterperculator K55
73. Handdoekhanger
74. Pluizenkuiser
75. .Drie fotoalbums
76. Barbecue
77. Herenparaplu
78. Manicureset
79. Messenslljper
80. C.D. club
1991.

H96
P67
AFI 87

AË
tr

OO

1ë

AF

OB

u55
Lr

ói)

b1j de Heer THYS Firmin Bosstraat

LLí

1

jaar;gang
-rc- teaprll
1991
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SE$TE VRIEj)iDEid,
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tiij

vestigen êr

bÍ jeenkonsten

de aandacht oi) clat'onze

nog,naatr.s

;uizerÊvest', 5S-sz te LÍerrtelkens de tweede aaterdag van de inaand v.anaf 14 uur en de VIERD0
DOiIIDERDAG van de nraancl vanaf 19 uur.
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CLUIJPRIJSI/"A}LP

De derde "oniJskamozegel Eelglë L32L P.llyrnans, afgesternpeld voor
1966r rr|,eet blnnen' gebracht worden iir de raaand maart, De vierde
,orijskalrpzegel : een scnllderij van Rubens, rÍret verllrelding van
cle titel van het schilderij en afgestempeld voor 1987, moet binnen
gebracht worden Ín de maand apr1l.
*

ETENTJE

Jf

* * * * * * * * * {' * * * *.i:

19 AP8TL ETENTJE 1.9 APRIL

i+

l( * {f *

-).r

ETENTJE 1.9

{.

+t

APRTL

ETENTJE

Ons qtentje gaat door op vrÍjdag 19 april i-991 Íq.';! Fo-ntelntJe
te grnblemr Oo 19u3O stÍpt wordt het aperitief geserveerd.,
T,JAT

STAAT ER OP HET

MENU?

AperitÍef
balletjes
Steak op de plank met frietJes
'\
Nagerecht : chocolademousse
De drank aan tafel is 1n de prijs begrepen.
ïNSCHRIJVEN VOOR 14 APRïL. De prijs bedraagt 7OO fr.per persoon.
Wij vestigen er de aandacht op dat al de medewerkers aan onze
tentoonstelling gratÍs kunnen deelnemen aan ons etentje. Uw partner of v rienden zijn natuurlijk ook van harte welkom, mlts het
betalen van de inschrlJvingsprijs.
Tomatensoep met

:

INSCI{RIJVTNGSFORMULÏER ETENTJE

19 APRIL 1991

:

Naami

ó. o.

Lidnrl
i:....-G..a..i...,íi.!r.rri..+,r".
r3-. ':....\!.r-.;.....r..,rG
AdfgSl.9.....rr.r.llrrrir.,a,..r.",...,..r,.--..-a.óLaa1rr.'o.r'o.,oir'.:.!..;.,r,..o-li.'tr...G
l l ? r....

o....

Aantal personen 3 .**.,..X 7OO fr".. = ........"...,]..,..\..-...'o....c"rr'...e ..
Telefonisch bestellen op nr,48O.66.28
Handtekenlng

,

2-

RIJEE}TKOI.{STEN VOOR DE MAANDBN

Zaterdag
Donderdag

Zaterdag
Donderdag

:

MAART en APIIIL;

vanaf L4 uur
vanaf L9 uur
vanaf t4 uur
vanaf 19 uur

Og maàrt
28 maart

13 april
25 apr1l

Ti jdens

de zaterdagen van februarÍ en apri-l zitilen t,::l-kons ook onze jeu.3,'-':'
leden aanwezig zijn. Oindat we toch een onderscheid willen inaken tussen cl::
volwasse en jeugdclub, zullen we inet onze jeugdleden in zaal zeLf gati'l
zitten zodat uij daar naar hartelust l<unnen postzegelen; De oudere::
inogen, zoals 1n het verleclen, wel l<ornen kijken maar dat is het danr wa"n"L.
tijdens de JARPO middag willen wi j onze jarpojanen we1 wat bi jbrengen o:.;

postzegelgebied, inaar eerst en vooral rnoeten zi. j plezier he-ir'ben in l:'-rl"
verzamelen,
h/Íj vragen dan ook van onzerrouderenrrwat begrip voor deze situatie. Altráil,:
bedankt.
.!GENpA:

fffiffinraanden zí jn traditionele postiegeltnaandeil, als incn lelilacr' :ici'ill ' ,
de ltstoof tr kan zitten met zÍ jn zegelt jes , met he t gevolgl Ca,L c'r
cle clubs hun l-eden naar buiten wiIlen en da.t e.i' Dl .jÏ-ia elice dÉ:g r,';:'i.,'''
een bijeenkomst is.
i'och w111en wi j de aandacht vestigen o!) een aantarÏ eipec ic.le ircbeurt'eni.t;:''. ''
o.a" op de 21-ste Nationale Postzegel- en Muntenbei;rs irr l"'et Bo'-twcc;'itrl.l:i'":..'
i;'i1ate1ísttsch ideek-end van Themaphila., de ruil-ci;ri,i ven Interfi-t.:::\dilri jk of het BOjarig bestaan van de i{on. Post:.:e5gelveí'Ílr;riïelaars .t.ran l,r(:;,'''
Dit filatellstisch feest gaat gepaard inet de voorver"kci;p vair de 'fDai'; '''a.i ::
postzegelrr. Als je liever wat verder varr huis wj-It eell j{u;'I je inisschie'L Ècï;
Licket bestellf àn orn de ruimtevaartten'hoonstr:11i-r:.1.i c::,:1;,' pos bi:eg,els (ast;:.:'t;f i1atelÍe ) in lvloskou te gaan beztcliti.g':ir ,i:c l-í.,-'.)'r v.-in i5 tct l-zl a:irt- , ;
l4aa:: laat ons maar eens zlen wat er in onze hu:..i:-'i; .ï"rr, i
10 februari
9u . T. Ï . iiru.:. Ítr,i)':,;'j.'.,J;Íl:l'l:1 ,:.'t*..i': , -/ J,ier'
Lier-Lisp
t7 februari
9u P. T" S" A, Rltiurri..lci.i;::;tr^ P,ooni
Rupel Hobby
!4u Scal"dis; Gul-d.ens i:raa'b 27 iifechelen
23 februari
K.Denckens
24 februari
Bu Fo:lr-rrn J ".ic Cc:'c::str. 19 l:leL:rzel
Polusi
03 maart
9u P. 1t. lj. A, ji:ctrnb:chs'br'. Boonl
Rupel Hobby
i;;'uj.s;jJgei"Iho!straa-t, 7 i-iel
'lO rnaart
9tt V"ii.f
Lier-Lisi)
'ue
iiic'i;.".ve -:.i:'ocn 5 ii. Brr'".cs'br. , 69 Wi-it:'l- ;ii
1O maart
ïnterfila E3 1Ou
Fila,Í'l-orar Uei'ce rcrr l iil. ' Fi'aciscuscolJ r,:5;::
16 en L7 maart Themaphlla
L6 rnaart
l-O u lJct,:,,vceniru;;r
N.I.P.A.
J.Va-n Ri jswi.jckl-a3tt rii:ti'Íerpen
17 maart
ïnkom 7ofr.
l-7 maart
Rupel Hobby 9 u P. T. S " A' i?ccienbarhstr. Boom
24 maart
B u Forlu;: -"Dr: Cr:r'ile ,':L::',,i, 4eerzci
Polusi
3l- rraart
Numinast.+Fi1a. g u I t s:.rs l.{:che1sest.r.n'g. :jBo Lier( 25fr."
A7 april
Rupel Hobby 9 u P. 'i . S. A. Ïicdeni:aci:str. Bccnl
14 april
9u V.T.f. I{ruisbogenhlfl:tr- 7 L-iei'
Lier-Lisp
2B april -,,r.!.. ::Polusi
B u Forutn J. De Cordestr. 1-g Beerzel
:

,'

.,',--

.

1.1

i-
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VÈItGEET ONS ETENTJE
TE EMBLEM,

NÏBT
V
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WïST
DE VORM VAN POSTZEGETS

U (Jeugdkrant)

3

(vervolg)

De eerste driehoekzegels met de punt naar beneden werden door LetIand uitgegeven in L92L en in t928. Het waren twee reeksen gewone
luchtposzegels. ïn L932 en 1933 verchenen weldadigheidsluchtpostzegels in dit ongewone formaat in Letland. Landen die dit ongewone
voorbeeld volgden waren ïJsland in L93O met de 1O aurar luchtpost
(Yv. L.P.3) en Touva (l4ongolische staat) in 19gS (yv. nr.60-68).
De eerste ronde postzegels waren van het lrscinde Dlstrict Dawkrl
(Oost Ïndische Companie, flu provincie Sind in PakÍstan) van L8521-854; allleen bij de eerste druk was er sprake van een werketijke
ronde zegel, aangezien de latere drukken in vellen verschenen en
-l

gewoonlijk vierkant w rden uitgesneden. Ronde clichérs werden
eveneens gebruikt door de ïndische vazalstaat ïndore (Oot< Holkar
genaamd) ( feee) en Kasjrnir ( feOO-t878) voor de aantekenzegels
van Columbia ( fg0S-fggf) alsook voor de eerste uitgaven van
Afghanistan (fgzf-fggO) , maar deze werden steeds vierkant
afgesneden. De eerste echte ronde postzegels sinds 1.852 waren
de in iuni L963 door Tonga uitgeven rfBier.riltjes" ter gelegenheid
van de eerste gouden munten die in Polynesië werden geslagen. De
zegels waren in reliëf op goudfolie gedrukt met een papleren onderlaag en een opliggende telst in microscopische letters.
De twee reeksen van elk zes frankeer en luchtpostzegels waren
van opklimmende grootte, overeenkomstig de nominale waarde. De
grootste zegels (met een afbeelding van een koula munt) hadden een
doorsnede van 8Omm. ïn L967 volgde een tweede reeks ronde postzegels, ook weer met afbeeldingen van munten, maar ditmaal op zilverfolie. In die tussentijd waren er echter soortgelijke ronde
zegels met metaarfolie uitgegeven door sierra Leone, Bhutan,
Qatar, Ummal Qiwain en Jordanië. ïn L97g kwam Bhutan met summum
van filatelitische
GBLDKLOPPERIJ door de uitglfte van een reeks
zegels in de vorm van grammafoonplaten. In het rond getande zegels
werden in mei t97I ultgegeven door Maleisië en Slngapore in 1978
en L980 . Deze laatste waren zowel rond orn het beeld als vierkant
geperforeerd.
De eerste diamantvormige postzegels wenden op 1 september 1851
uÍtgegeven door Nova scotla. Het waren een gd. 6d. en LshÍ11ing
met de kroon van Edward, omgeven door de heraldische bloemen van
hat verenigd KoninknÍjk en de aardbeiboom van Nova Scotia. VÍer
dagen later werden in dezusterkolonie New Brunswick soorteliJke

4zegels in de zelfde waarden uitgegeven. Twee later breidde Nova
Scotia de serie uit met een bruinrode één penny zege1. Door de
drukvorm een kwart te draaien ontstond een vierkante postzegel,
met in het midden, inplaats de heraldische bloemen, het in
ruit gevatte portret van Koningin Victoria.
De diamantvorm was aan het eind van de vorige eeuw populair bii de
Russlsche zemstwo (Russische lokale zegels uit traristische
ti.jd) en bij de Duitse partikuliere postdiensten. Tot voor kort
tvas de bekendste uitgever op clit gebied de Mongoolse staat Touva,
die tussen Lg27 en L940 talrijke plaatjeszegels van dit formaat
uitgaf . ïn de jaren 60 kwam er opleving van de diamantvorrneï]
en verschenen er een groot aantal in diverse landen van het Gemel:est, err zelfs in de Verenigde Staten de mineraalserie van 1974,
Yv. nr. 1025 t/m LO2B)
De eerste ovale postzegel was de /e anna rood uit 1,879 van de Ïnclische vazalstaat Bhor, in horizontaal formaat. De aantekenzegel
van Columbia (Yv. nr. 7) van 1O centavos had een staand formaat.
Beide zegels werden ongetand uitgeven en gewoonlijk vierkant
geknipt. Het bekendste voorbeeld van ovale postzegels zijn
de cijferserie van Mexico van L886-1893 (Yv.nr. L01-130). Deze zegels werden echter als normaal rechthoekige getande ultgiften verkocht
De eerste postzegels met trapezoïde vorn werden op 2 december L967
door Maleisië uitgegeven, ter herdenking van het eeuwfeest van
postzegeluitgiften door de "straits Sctttementsrr. De zegels werden
kopstaand vervaardigd met gelÍjke 'boven- en oncierkant en uit-of
insprlngende zijkanten. De enige andere trapezoÏde postzegels zijn
tot nu toe eve neens ui tgegeven door it{aleisië , dat in april
197A een serie van drie het licht liet zíen Ín verband met
het aa"sl,atalietstation. Bij deze serÍe liepen de staelnde zljden
gelijk en waren de boven- en onderkant aflopend.
De enige onregelmatige veelhoeken zijn de Kerstmiszegels van Malta

die in okto-ber 1968 verschenen. het ontwerp van E.V. Cremona toont
de ster van Bethlehem en drie voorstellingen uit het kerstverhaal.
De zegels hebben de vorm van een onregelmatige vijfhoek met
drie rechte zijden en een uitspringende bovenzÍjde met de top naar
links. De basis en de korte bovenzijde waren tanding l4yz, terwijl
de drie overige zijden tanding t4 hadden. De zegels werden
invellen van 1"O ri jen van 6 afwisselend rechtop en kopstaand
ge
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JARPO

Ja Jarpojanen, we zljn intussen gestart in onze nieuwe za.al.
We hopen dat alles goed verl.'ropt en dat we met velen zu.l-len
zijn, want ciat is toch altijd het orettigst.
Verder ïrebben we nieuws voor jullie van de Regie der Belgische
Posteri jen. De Olyirnnische Spelen-en dan denken we al aan 1992-

gaan door voor de wintersporten in Frankrijk te Albertville

en ti jclens cie zomer in Scanje. Barcelona is dan de stad
Nu lrebben de postbesturen in alle landen besloten om voor deze
gelegenheicl iets te doen. De .ouneriicanen die nogal dikwi j1s
cerst zi jn inet zotn dingen, lradden het idee om een aantal postzegelverzarnelaars tusen B en 1,4 jaar te laten schri jven naar

andere jongeren van de hele wereld. Er rnoet een vragenlijst
ingevuld worden. I-lÍerop vraagt rneil onder andere welke taal
je spreekt, dus iret zou rnisschien we 1 kunnen dat er ginder
een Ainerikaanse Belg of lïederlander zit die rnet jou wlJ corres'ponderen in het liederlands. ïk zou zeggen:als je er zin in hebt
; cloen l
Dus in I t lcort: als jullie zin hebb€Ír orrr een Amerikaanse
p.lfráÏ5vriend of -vriendin te irebben, laat ons clan iets weten
zodat wij jul1ie verdere informatie kunnen geven tijdens de
rui lmiddag.
A.Is we wat dj.chter in de tookolnst ki jken eou ik willen nrededelen
dat er in oktober in Charteroi een nationale jeugdtentoonstelling
platats heeft. A1s er genoeg kandid.aten zÍjn zullen we misschien
we1 eons naar ginder gaan kijken hoe een kompetitieve eruit
zíet. De verzamelingen krijgen hier een beoordeling, dus er
worden lrunteir gegeven r-oals bij een echt examen. Ma
I'{aar later zul-len we hier nog we1 op terug komen,
ïk denk dat iret genrakkelijkst is d:: volgende Jarpo clubdag
te onthouden en dat is 1-3 april. Dus tot dan
!
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}.]IEUWE STUDIEI(RING BBLGISCIi CONGO

De Studiegroep heeft als doel alle uitgiften van Belgisch Congo
en aanverwante gebieden te bes'buderen, te verzarnelen en te ruil-e

n,

Er zijn drie bijeenkomsten per jaar net een spreekbeurt en èen
l<leine veil ing.
IIet lokaal is Cafó Royal , Grote l\{arkt te 2BOO l,{cchelen.
Het lidgeld bedraagt 160 Btr. . Hierin zijn drie oublikaties
over Betgisch Cong;o begrepen .Intichtingen llaeti:n L. 03 I 48022S3.
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Beste vrle ndc:.i,

is de lentc ook in ons ltrn-1 ilet ziin Offenjen'
sief begonnen. De tenti:erabuur stl jgt ' cJe wolken verdwi
rnorgensplts'
oehtendmist viordt tarug een deel van d': last van de
bezet
t{aar geluk}<ig trckt hÍj ileestal vlug op zodat de terrasjes
wordendoork\)uv(}lencl.iwandelaarsrwaarookwijsoÍlsonder
tiid
te vinden zijn en daarotit kondlgt de lante eigi:nlljk een
inaar
aan waar nir:t veel Jlilatctistisch wcrk nleer verri-cht wordt
hart
stijfkoppen als we zijn , dit laten we niet aan ons
vorrnt op
l<omen en we zullen d; uitzondering dÍe dc reger
Langzaaín rnaar zeker

onze clu-b toePasseir.
i.{et Ís eigelÍj}< raar want terwijl

de sneJw nog maar pas gesntolte

is,zijnwea].bezignati:denkenoverhetnieuwezeLzoen.Want
eigenlljk w1llcn wc rvel ierler jaar Èen aantal dingen cioen
die zowel op postzcgel als op ontspanuingsgebied dicht biielkaar
liggen.Hetbestuurl:eeftcieko;:penbijeengostokeneneen
ver}anglijstjeopgeg'telC].Hiercprrlndcnwljeenpaarbezt>eken
terug evenals een paar filatelistisChe uiteenzettingen door
,specÍalisten. we ziJn druk be;zig orn al die personert te kontakteren, rnaar als iuÏlie ook ï1og versoel<en hebiren geef dan een
seintje. Alvast bedanl<t'
en
De 17de Federale tentoonstelling heeft clit jaar plaats op 26
club van
27 oktober en wordI geor"g;rniseerd door de feestvierende
írAntoon spinoy Mechclenc'. Fcest, ia warnt zlj bestaan al 50 jaar
en dat begint al. De voor"rcrkoop van de speciale uitglfte
plaats hebben' 'fevens
'rBelgiscïre fi1m,, zaL ool< op dcze daturn
staat du-trË tentoonstellÍng irr het telten van 3o jaar $ocialistische Federatie voor Postzegclverza;nelaars'
nu al de lbschrijvingsforOm organisator.iscjre r*:$e:len hJbbr;n we
ontvangen'
mulieren voor federate kornpctitieve tentoonstelring
wil
Dit wil zeggèn dat we lang deze weg iedereen die kopetitief
waard is'
weten wat hii of zij-of beter gezegd-zijn verzameling
Het Ís makkevriend*lijli uitg,cncd.igr.l. wordt om ln te schrljven'
1i jkst langs het sckr'ctari-aat '

-2
AIS Jg ZO. lc.rct

dat, ee-n AITJi-t c'd 6-.

baaÈer*p, r'ê 'ln

Je l*-cr-

pas het Bo jarig bestaan van de Konlnklijl<e postzegelverzameIaarskring van Lier hebt meegemeekt' bedenk je dat we toch
nog snotneuzen ziin rnet onze 30 jaar. Maar wat vÍe wel moeten
zeggenisdatweterugkunnenbliklcenopeenrijk,oflshet
rijp, gevuld clubleven.
BIJEENKOMSTBN VOOR DE MAANDEI{

MEI JUNI EN dE

VAKANTIEMAANdCN

!! ! !!l!! lll
!!! l!i ll I M l!! !!!!!!!!!l!
Donderdag 23 mei is er uitzonderliik gE$N bijeenkornst; orÍldat de
zaaL is lrezet voor een grote Antiektentoonstelliug en veÍling'

AANDACï{T AAIVDACHT AANDACi{T!

vanaf L4 uur
zaterdag: l-L meÍ
donderdag: 23 meÍ GEEII BÏJEENKOMST
vanaf L4 uur
Zaterdag OB juni
vanaf L9 uur
donderdag: 27 juni
vanaf 14 uur
eaterdag: 13 jufi
clonderdag: 22 augustus vanaf 19 uur
AGENDA

heeft de internationale ruildag plaats' georganiseerd
door de verzamelaarsclub Lisp-Lier. Tijdens deze ntanifestatle
een groot aarrtal ruiltafels, waar we niet alleen
die buiten
postzegels inaar ooi< alle andere ruilob jecten terugvinden '
vindt ln de namiddag een grote verkoop plaats van tnateriaal '

Op 12 mei

Warm aanbevoletl.

llog eon grote nationale ruildag vinden we op 26 mei ' Dan kun ie

terecht bii Polusirama in Beerzel'
Als jullie dÍt jaar vakantie nenlen op zijn Belgisch kunnen
jullie lnisschien eens bii een andere club van de federatie
lrinnnenlopen als je in de buurt bent. Arbefll in Brugge
biJvoorbeeld, die elke zondag club hi:bben va:r 9u3O tot L2u30
in het chalet van Blectrabel, waggelwaterstraat in st ' AndriesBrugge

AIs we eventjes de Antvrerpse clubs overlopen krijgen wij
volgende bi jeenkomsten :
elke dinsdag vanaf
A.S.P

ZOu

47 20180 Antwerpen
Ontspanning Lste en 3de zondag vanaf l0u
Brouwershuis'Bovenrii 2200 l{erentals
elke zondag vanaf 1Ou
A;Spinoy
Misca Leermarkt 13 2BOO Mechelen
I(. Denckens Lste di ( l- 9u ) . 2de zo ( 13u ) 4de za(tqu)
Scaldis Guldenstraat 27 2BOO Mechelen
Bonclsgebouw ommeganckstraat

s

Uat

vefdef

'faÊ hui$

It

i'gt, . Èla{t-,loÍ<rrdot'f en <*cra. io clqre. I.uxerntr+rd'

vind op 18-Lg en 2Q juni de jaarlijkse terugkorrlende tentoonstelling plaats, elk jaar een ander thenla en men heeft nu de
r:iuziek gekozen. Eigelijk logisch in dit ivlozartJaar.
Ller-Lisp 9u V.T.I. Krulsbogenhofsttr. 7 Lier
09 juni
11 augustus Lier-LisP 9u V.T.I.
Polusi Bu rorunr J. De Cordestr. L9 Beerzel
23 juni
25 augustus Polusi Bu Forurn
* * * * lt * ií *
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JARPO
En hÍer zÍjn we dan weer met Jullie bladzijde. VJe hopen dat
jullie tiJdens onze biJeenkornst€n wàt nieuws leren want daar
dienen ze natuurlijk voor.
Ondertussen zijn we al met velen' en dat is eigenliik toch
prettiger dan aIlleen zou ik zeggen.
Als jullie nog vrienden of vriendinnetjes willen meebrengen
ls dat geen enkel probleem. Durven ze niet blnnenkomen omdat 2e
ons nog niet kennen, Zê& dan dat ze gerust ouders, Oudere
broer of zus mogen meebrengen zodat die ook ecns kijken wat wij
eigenlijk doen. Maar zqalS aI 11.Í'O€ger gezegd werd mogcn ze
enkel kijl<en.
l{at doen we nu op zorn middag? Eigenlljk is dat vecl en nÍet
veel, Ík denk dat het prettigste we! het ruilen is, al die
nieuwe zegels die je bijeen krijgt rnet al die nooie schilderijen of guitge dieren op. ook prettig is je eig,:n verzameling Ín
een boek steken of op bladen "plakkentrniet met lljm natuurlÍjk
maar je hebt toch al gezien hoe dit moet. KarI je nog nÍet
goed, vraag dan gerust aan Louis of iemand anders om het je
uit te leggen. Daarna kan ie je kunstwerk aan iedereen laten
bewonderen, ons zeker niet vergeten!
Wat nu jeugdverzamelingen betreft kan Ík nu al vertellen dat op
12 en 13 oktober Junex-9l doorgaat. Wat is dat nu weer voor
Cirinees hoor Ík jullie zèggen. lvel- dat is een grote nationale
tentoonstelting die doorgaat Ín Charleroi en waar niets
anders dan jeugdverzameling,en te zÍen zlin; Als we met genoeg
zijn Ís mogelijk dat we een kiikie gaffi) nemen. Laat ons ln elk
geval weten als je rnee wllt.
Nu nog een woordje over de volgend jeugdnamlddag die doorgaat
op B JUNï: dat zaL een gewone ruilrniddag tttorden'

4*

Vender wil Ík jullie si.aan herlnneren dat we tijdens de
grotc vakantie NïET bljeenkotnen. Dit wil zeg.gren dat dè volgende
keer dat we elkaar zien de T'dEEDE ZATERDAG van okto'oer zal zÍjn
dus ik zou zeggcln: schrÍjf dÍe datuin aI zeker 1n het groot
oF, zodat je hern nÍet' vergeet.
Maar, tegen die tijd, zullen Jullle no;,1 wel een clubblad
ontvangen, zodat we elkaar nÍet uit het oog verliezen
Dus Jarpojanen: nog veel postzegelgenot en tot vlug!l!!!!!!!ll!
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De eerste postaegels met vrije vorm lverden Op 1O febrUarS'
1964 uitgegeven door Slerra Leone, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in New York. De reeks van 7 luchtpostzegles
en 7 gevíone zegels werd in gecombineerde diepdruk en steendruk
uitgevoerd door de Walsall Lithographic Cornpany en uitgesneden
volgens de omtrek van de l-anclkaart die de achtergrond vortnt voor
elk van de ontworpen voorstellingen. Dit waren ook de eerste
zelfklevende postzegels ter wereld. Ze werden uitgegeven in
vellen van BO zegels, op grondpapier met'het vlinderetitbleen van
de papierfabrÍek Sarnuel Jones op de rugziJde. Bii latere onregelmatig gevogncle postzegels van Sierra Leone werd de rugzijde van
het grondpapier gebruikt voor reklameteksten. TOnga volgde
op 19 oktober L964 het voorbeeld van Sierra Leone rnet een serie
van vier frankeerzegels (Yv. nrs.: 136 t/rn L39) 1n gekartelde
hartvorm en 4 luchtpostzegels (Yv.nrs.: 7 t/m 10) met de onttrekken van het hoofdelland Tongatapu dat enigszins aan een schoen
doet danken. Vandaar dat rnen spottencl s'preekt over dertharten en
schoenen serle". De zegels waren in rellef op metaalfolÍe gedrukt
Voor 1atere uitgiften met vrije vormen koos Tonga zelfklevende
methode van Sierra Leone. Sierra Leone staakte deze onzin in L972
en Tonga in 1980. Ook Norfolk Island gaf tussen L974 en 1978
'verschillende zelfklevende reeksen in vri je vorm uit, allenlaal
gedrukt door de WalseII Lithograph

Cotnpany.

Tweernaal werd een poging ondernomen om onregelinatig gevormde
poetzegels op een meer orthodoxe inanier aan te mal<en. Thornas
de la Rueg Co. clrukten in 1"968 een reeks van 4 niervormlge
zegels voor de Bahamas (Yv. nrs.: 273 t/n 2-16) rnet rian de vooren achterzljde afbeeldingen van gouden nunten. De zegeLs waren
langs de aflijnen van de afbeelding geperforeerd, maar werden
meestal rechthoekig afgesneden; In juli L969 drukten Harrisson en

zgnen een reeks van 4 zegels voor Gibraltar (Yv' nrs': ?2O
t/n 22il 1n de vorm van de rots van Gibraltar, echter met
een aanvullende perforatie in het normale rechthoekig formaat.
Tot nu toe heeft geen van deze beide proefnemingen navolglng
gekregen.

6

ïn L866' op 7 jánuari serrden in E€f&i-ë regeleat*t* aeËhcokigê
zegel-s uitgegeven voor het Voldgen Van de kwitantie voor
het telegraferen.
De eerste twee zegels verschenen in 3 Soorten papier,dun'dik of
gewoon papier. In 1871 volgden nog vier zegels in drie soorten
papter. ïn 1"879 nogrnaals twee zegels op drie soorten papier.
ïn 1-BBB volgden de laatste telegraafzegels en werd een zegel
( 60 centiem oli jf ) op kri jtpapier a1s traieede papiersoort gedrukt. ïn 1896 werden de 10 ct. en de 5fr. zefel van IBTL nog
eens herdrukt op krijtachtig papier. lJÈ zeskantige vorm van
deze zegels 1Íet toentertijd geen regelmatige perforatie toe,
zodat de meeste z-egels gèen rnooi geperforeerde hoeken hebben en
niet lnooi gecentreerd zijn.
DE WAARDBAANDUÏDII'IGEN OP POSTZEGELS

De laagste nominale waarde op werkelijk voor frankering geldigc
postzegels li/as l- tiende cent voor drie zegels van Fratrs IncloChina uit tg22-1939 (Yv. nrs. 96,123 en 150) hetgeen destijds
overeen l<wan net ongeveer O,054 Belgische centiemen. Andere
pcstzegels met lage nominale waarde waren Puerto-RLeo 7z milesima
L881-L898 ongeveer A,I44 Belgischë centlerflen. Cuba /z míle sirna.
Frankrl jk /, centierne 191-9-1922 ongevcer O,27 i3elgische centi--men
Travancore 2 casch 1943 ongeveer O,45 Belgische centlcmen. Dhar
A pice LB97 ongeveer O,72 Belgische centiemen en Cochin 2 pics
1909-1" 945 ongeveer O, 90 Belgi sche ce ntienien.
De laagste nominale waarde op Ëelgisehe zegels is 1 centiem É4eweest. Van 1858 tot 1932 werden achttien zegels van L centient
uÍtgcven (nrs. 9. 13 . 22. 23. 26. 42. 53. B1 . 84. 92. LOO. 1O1. 1O8. 135. 150.
165.190,27Ê.,
In 1957 werd nog een 2 en 3 centiem gedrukt en uitgegeven,
om als blijplal<zegels te dienen wegens verhoging van het
port voor drukvrerk. l,len noest wel 10 of 20 zege ls kopen om
rnet het kleinste, toen gangbare rnuntstuk (ZO centiem) te kunnen

betalen.

De laagste nomlnale waarde op de Nederlandse postzegels was
U cent; beginnend mei <ie in 1,87L verschenen yz cent í'Rl jkswapÈn"
en vervolgens de verschillende drukwerkzegels, eindigend
met het de rtvlÍegende duifil van 1926 die tot het uitbreken
van de 'bweede wereldoorlog dienst heeft gedaan. Portzegels
van ,fi cent ztjn ín omloop geweest van 1-894 tot L946.
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24ste jaargang

jul1 - augustus L991
nrs.: 283-284

Beste vrlenden,

AANDACHT AANDACi-IT AANDACHT AANDACHT AANDACHT
De eerste bijeenkomst is op ZATERDAG 7 SEPTEMBER L991
en lïrET op 14 september,met voordracht door de h.verhaegen
ÁANDACHT AÁNDACHT AANDACI.IT AAI{DACIIT

AANDACI{T

Dit is nteteen het laatste blad voor de zomerperiode. Hierin
vind je al de informatÍe over ons programma in septenber,
dus pak je agenda maar en noteer zodat je niets nrist.
lie starten de eerste bl jeenl<ornst van september met een
voordracht van Altrert Verhaegen. Dese uitstekende causeur
zaL ons met diats wat meer wegwijs naken in het geschrevene;de
titel luidt dan ook ,van schrÍft tot dagblad'r. Als we dan
nog vertellen dat zijn postzegelverzarneling dit onderwerp
als thema heeft, dan weten jullie dat we een speciaList
onder ons hebben. Gekoppeld aan ,leze voordracht hadden
we gedacht orn in het najaar een bezoekje te brengen aan
l-ret dagbladmuseum in Antwerpen, waar een glds (misschien
ook de heer Verhaegen) ons de nodige uitleg za]- geven.
ivlonrenteel worden er kontakten gelegd rnet de csC zodat we
er een gezellig dagje kunnen van maken.
Naar jaarliJkse gewoonte is er oo]< de algemene vergadering.
Deze zal plaats hebben op clonderdag 26 september. De dagorde
vinden jullie op de andere bladzijde. Toch zou ik een kleine
oproep willen doen om eens na te denken of jullie iets
anders willen dan wat we tot hiertoe doen. Natuurlijk moet
tret uitvoerbaar zijn,want Ík denk dat een georganiseerde
wereldreis op kosten van de klub of rneekomen helpen 'oij
bouwactiviteiten we1 plezant zijn als suggestie, maar niet
zo uitvoerbaarrmaar zoals gezegd:alIes Ís welkom.
Dus jullie zien da.t september eigenlijk al goed gevuld
is. ïk zou zeggen:laat ons er een prachtig postzegeljaar
van

rnaken.
*t+t(.1(*t+l+J+**

Op 5 en 6 oktober richt de 'rVj-lvoordse Postzegelclubtr de
intergewestelijke konipetitieve tentoonstelling in. Deze
zal doorgaan in het Cultureel Centrum vanr Vilvoorde.
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kan krijgen hoe er in de toekomst verder kan
gewerkt w@nddnr;:. Dus iedereen die zijn eigen verzameling eens
jI< weten'
wi1 laten ttkeurentt,Iaat het me dan . zo vlug mogeli
I{et inschrÍjvingsrecht is normaal 1OO Fr per vLak'maar het
bestuur betaatt deze onkosten graag,dus al een zorg minder'
Eigenlijk is dit ook éên van de voordelen van lid te ziin
van onze club. van onze club kunnen er 4 leden deelnemen die
elk op hun beurt 2 vlakken met 12 bladen vullen' Met andere
woorden:als ie 24 bladen klaar hebt kan je al starten'

nen richtlijnen
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ALGEMENE JAARVERGADBRING

,Dagorde

t.

1. Verwelkoml-ng door de voorzitter
?,. Werkingsverslag door de secretaris
^^teel verslag door de penningmeester
I

4, Rulldienstverslag door de ruilmeester
5. I3estuursverkiezing
6. PrijsuitreÍking van de clubprijskamp
7, AIlerIei
B. Gratls aanwezlgheidstombola
Zoals jullie kunnen lezen een hele boterham'maar ondanks het
grote aantal agendapunten mogen jultie het thuisfront gerust
stellen dat het geen marathonvergadering wordt, of misschien
nog plezanter voor ons allen:breng je partner mee'dan kunnen
ze zii it hoe ernstig er bij ons gepostzegeld wordt'
Bij één puntje wil ik toch nog stilstaan'nameriik het viifde'
,,,s ic:nand onder jull.ie zich kandidaat wil stellen'vergeet
ls
clan niet dat dit nu de kans van je leven is,want nadien
het weer een jaartje wachten.Wat Je moet doen is eigenlijk
.ies in het oor van éón van de bestuursleden fluÍsteren
--.
u;v -.r 6faag bij het bestuur zou komen en dan kan je kandidatuur
officj.eel near voor €eb:racht worden.
l+tÉlêitJtJ$lt* tstf
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Zeer belangriik zijn onze eigen clubda'gen
cionderdag 22 augustus oÍn L9 uur
zaterdag 7 september om l-4 uur voordracht orï] L4.30
donderdag 26 september om L9 uur algemene l-edenvergadering

3-

ïn het laatste maandblad llebrbe+ wo de fe<lerale'clu.bs :ran heÈ
.{ntwerpse eventjes vermeld. Nu is Brabant aan de beurt.
De Pos'bitjon Boortmeerbeek : 1e en 3de zondag om 9.30
Zaa.I ilTrianontt Stationsstraat 63 Flever
De Posthoorn Keerbergen : 2e woensdag ont 19.30
I t i'{olel<en l{aachtsebaan Keerbergen
Postzegelclub lJossegem : Le en 4e vrijdag om 1.9 u
Leuvensesteenweg

653

Nossegern

Vilvoordse Postzegelclub z 2e zondag om 1O u - Iaatste

maan-

dag om 19.30

Bergstraat 1 Vilvoorde
We weten dat deze lijst
onvolledig Ís, rnaar door gebrek aan
konkre e inforroatie Ís hfj niet langer. Wii hopen binnenkort
nteêr juiste info te krijgen via de federale sekretaris, zodat
wij ooi< de andere clubs kunnen vermelden.
C.C.

l{*'rFt(**t(r(it*

ulat staat er nog op het zomerprogramma? Niet te veel natuurlijk,
itrant zwee handen en postzegels verzamelen zijn niet te koiirbinerèn.

Als je over de grens trekt, kan je in Turkije terecht voor
de internationale F.1.P. tentoonstelling die daar plaats heeft
van 28 augustus tot 10 september : ïstanbul 91, in Ïstarnbul
zelf natuurlijk.
tsIj.jf je Belgisch, dan zijn de volgende aktivÍteiten aanraders:
1J augustus Lier-Lisp 9u V.T.I.Kruisbogenhofstr. 7 Lier
0B september Lier-Lisp 9u V.T.ï.
25 augustus Polusirarna 8u b'orum J.Decordestr.l9 Beerzel
22 september Polusirama Bu Forum
OB september 12de ïnternationale ruildag van Phila Waes
Stadsfeestzaal Leopold lï-laan St.Niklaas
15 septernber 2Oe ïnternationale poststukkenbeurs 9u
Stadsfeestzaam St . Nil<laas

28 september Fila ' 91 LOu Bouwcentrum
29 septernber J.Van Ri jswijcktaan 1-91 Antwerpen
ItJ+*t+tfrflttft+J+

Wat doet een postzegelverzainelaar als hij zegels nodig heeft?
Juist : hij loop een post binnen. Niet zomaar een post maar
loket en waar vinden we
liefst eentje met Èen fllatelistisch

die? Wel, in alle I provincies, vanaf 1 februari zijn ze a1
in gebruik en sommÍgen hebben zelfs een specifieke afstempeling.
I{leronder vind je de plaatsen

4

Prov. Antwerpen
Berchem t
Deurne 1

Herentals

Lier t

Schoten

L

1

Prov. Brabant

Prov. Henegouwen

Aarschot 1
Brussel- 3-4-5
Brussel B-28
Dilbeel< 1
I{al1e L
Tienen L

Ath

1

Beaumont

Bossu

1

Chàtelet L

Vilvoorde t
!{aver

Prov. Luik

Prov-.,L-imbulg

iïeerpelt

Tongeren
l'4ol i-

L

Flernalle

1

Huy

l"

Prov. Luxemirur a
Bastogne t

L

Libramont-Chevigny

1

Seraing

Marche-en-Famcnne

L

1"

1

spa
vLse

Waremme

Prov. Oost-Vlaand. Prov. West-Vlaanderen
Diksmuide
Deinze L
ïeper 1
Dcndermonde L

Prov. Namen
Andenne 2
Namur L

PhillppevilIe

Eeklo

L

Tie1t

1

Geraardsbergen
Oudenaarde

L

L

L

llier kun je normaal gezien aIles kopen van postwaardestukken,
postogrammenenrunten, bijzondere fiLatel-istische produkten en
de officië1e postzegelcataloogus en zeker ook niet te vergeten
de postzegels zelf.
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Wij vernan'ren het overlijden van ons lid nr.:L4O Van Den Bergh
Jean.Jean was vooral bekend in de middens van amateurfilinerÊ.
Wij bieden de Familie ons diep medevoelen aan.
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i\ïEUldE KATALOGï kunnen besteld worden bij onze sekretaris

en

materiaalmeester Chris Andries, telefonisch (+gg.L4.\4) of
op onze bijeenkomstc'rl. Wij vestigen de aandacht erop dat de
Belgische katalogus slechts in een versie zaL verschijnen.
Iiïetto en officiele zi jn terug één geworden.
tc
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7 septembi:r is de eerste bijeenkomst van september en NIBT 14
september .Wij verwachten een grote opkornst voor de voordracht
van de Heer Verhaegen 'rVan schrift tot dagbladr'.De Heer Verhaegen
is gids in het dagbladmuseum te Antwerpen.
J$
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NÏEUI{S VAIV DE RUÏLDIENST

De omlOopkringen worden mgmenteel ovenstroomd met, rullboekjes waarvan vele nlet vo'lrloen, Het gevolg : veel naziChtwerk voor de ruilsleesters en lrogc wcr.z€ndi€€skogten.
Er wor$en dan ook nieuwe normen opgelegd, dle $trlkt
zullen toegepast worden.
Enkele Jareà geleden publiceenden wij reeds de tien geboden
van de ruilbOekjesmaker. We gaan ze aanpassen en nog
eens herhalen.
Mogen we er ogk nog eens op wijzen dat het inleveren
de
.ran r"uilboekjes gebeurt op verantwoondeliJkheid vangeen
kunnen
onder
ingever. De ruilmeester noch de club
Voor
enÈeI voorwAarde verantwoordeliJk gesteld worden
boekJes
lredrOg,verlles of beschadÍglng van de toevertrouwde
en omslagen. Flochtans waarborgen zowel de omloopkringen
als wi3zelf al,le mogelijke kontrote en waakzaamheld tot
voorkoming van nalatigheden.
Om alles in goede banen te leiden, hier nog4maals de L0
geboden.
Í. Bovenal maak nette,verzorgde boekjes. Ze zÍjn aangenaam
om ln te kÍjken.
2. Laat on5 niet vloeken om losgekomen zegels, gebnuik
degelijke en helc plakkers. Te vragen aan onze verkoopstand.
3, I{eilig het principe van gavi} zegels. Valse ' dubÍeuze
en beschaOigOe zegels moeten er onherroepelljk uit'
4. Ivlaak boekjes van hoog niveau, maximaal 2x dezelfde
zegel in een boekje. Gewone goedkope plakzegels alleen
rnet goede afstempt+lingen en dan nog niet te veel'
5. Geef geen ergernls. schrijf duideltJk het numÍner van
de zegel en de ó6te in blauw of zwart, de gevraagde priis
1n het rood.
6" Geef nooÍt ruilboekjes ln zonder de bladzljden in
de rechterbovenhoek te nummeren.
7. MiJdt het plakken te dlcht tegen de hoeken, deze worden
het cerst beschadigd, of tegen de bÍnnenkant varr d:gi bOekjeS
(Oe zegels ploolên er gemat*keIiJk).
B. Mijdt het plak]<en van postfrÍsse zegels, zê horen
thuis in goed bevestigde doorschijnende zakJes. Ceen
HawidstrookJes.
g. vJees zuini g net de pri is ,

matÍge pri Jzen verhogen
per
cfite is reeds een limlet.
de
FF
van
3
BF
de uitname.
i-O,Aarzel niet de ruilmeester te raadplegen, enkele tips
kunnen veel werk en tiid bcsParen.
Wilt ge een goedgezÍnde ruilmeester rnet eên gllmlach,
votg àrn de feboáen goed op, er ls misschien een aflaat
mêe te verdienen.
De rullmeester

rl

s
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Dag Jarpo janen !
i,íij denken dat de

laatste schooldagen van 90-91- etÍLáan vooruij zijri. Voor de groteren hotren we dat C.e examens keigoed
verlopen zijn zodat ju}lie van een prettige vaxantie
kunnen genleten zonder herexailens. Ïn ell< .g,eval wil 1k
Jullie verwittigen dat er in AUGUSTUS GE-lii\ ruilnarniddag
;rlaats heeft. j\ortlaal gezlen is de volgende jeugdna,nlCdag
pas op L2 oktober oí,i L4 uur. Dat is nog lang, daaroi'n:koiii
gerust op de tweecle zaterdag van de i:naand -uitg,ezonderd
augustus
langs inet jullie ruilinateriaal. Als je dan
vragen hebt in verl:and met het hoe en het waaroiil , zaL
Louis of iemr{nd anders ?,e wel i:eantrvoorden. En anders
kunnen julli.e iiret elkaar ruilen. Dus tot vlug!
Zoeils jullie op de vorige bladzijden wel gelezen he::ben
is er een d.iavoorstelting oo 7 septe;nber. AIs jullie
zln hebben, xom dan gerust eens kijken
**J+tÊ+***Jt.'l

Op 14 en 15 augustus 1991 van LO tot 17 uur heeft in
iret Ontnoetingscentrum ln li:ijnegera,gelegen oj: de Turnhoutseb
L99, een po.stzeg€ltentoonstelling plaats ter gelegenheld
van het 5 jarig cestaan van de ïvi jnegentse Jeugdclub.
Dezelfde ciagen is er de voorverl<oop valt de Bijzondere
postzegeluitgifterfllatuurfr. tiiel een Dezoekje waard.
{-+êJt**J(tttf*tr

',íat jullie ool< wel gelezen hebl:en is dat er voor Arpo
een algemene ledenvergadering plaats zaL hebben tn septent*
ber. rve1, datzelfde gaan wij eventjes doen voor de vergadering van oi<tober. l^.iat is nu ollze "bedoelÍng? Als er
onder jul1Íe interesse hebben oiil onze vereniging wat
mee te organlseren, korrt dan zeker, zodat vle weten wat
jullie graag doen.
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q 1;vefelcls zerclzaairste postzegel.$ zi jn uÍtgegeven in
Ërlts cuyana en ln tLusland, In te*enstelling tot de algeiiaeen
j-Ieersende oi:vattin9,, is de 1- cent zv'rart op donkerrood
paoier van Brits Guyana i,lÏEl' rs werelcls zeldzaainste lrostze$el,wantirijisnietzeLÓzarner.dairiedereanderepostË€gel
waarvan r"o&êF óén exe:nplaar i:ekenC is'
Erzijnzelfs2voorireeldenvanrariteitenwaarvannlear
in . Brits
een lralve postzegel bestaat' Ïn 1"866 werdeir
zegels
Ëuyana 4cent ze31e1s gehalveerd cii gebrei< aan
g'ePerforeerd
van 2 cent. ;Ïoriiiaal werden deze lralveringen
g'eperforeerd
uiti:;egeven, ilaar toe'T alIig; slipte er eenniet
ve1 door. De koml:inatle van ongeperforeerde halveringen
exeiaplaar
\àras theorotÍsch iaogeli jk, iilaar er ïïas Ê;een en:rel
een omslag
Sekerrd tOt in 1965 toen er óén vrerct gevonden op
tnetdatuiíistentpell"Sapril186$.l)ezezegelwordtnuonder
nr 9Ob in de Stanley- $ibons 'katalogus vermeld'
DeZeitigtwozegels(Russischelokalezegelsuitdel,sarisZetnstwo=Ir.uSsiEche plettel-andsicantoren)'uittiscïre tiid
j bestondetr
gegeven coor het Russi sclre c]Ístri!<t l(otelnits
rrlerd geplakt
uit twee delen, 'daarvan lret eí}e op de brtef
enhetanderealssoucheccorhetdistrii<tsposti<antoor
geel rcapier
wercl. bewaard.. Van de drle i<opeken zwart oïl
vanlBS!bestaatslechtsóénexetnplaarendaarvanls
r

alleen],retsor.rcheged'eeltebeivaard.gebleven.liïer}<waarcigerr^rijze riroet er ooit een volledig exemplaar in filatelisafbeeldinitl
tische iranden 8el\Ieest zÍjn, want er verscFreen een

Vanindekata}ogusvandebekenc]ei.3elgischehandelaar
J.B.ilioerrsuitireteii.rcevandevorigeeeulv.
wereld
\ían de unieke exein,:raren van postzegers uit de hele
noernen wi j :
L856
ïjrits Guyana : i- cent zwart op donl<errood papler
185L
canada : 3 gence oostrnasteruitgifte,l'íew carlisle,oaspé '
lfr'kopFrankrijt< : l-5 cent zeer^ donkergroen(Yv.nr 2c) en
5f r'i\astaand 184g(Yv.6e,7d en 7e,van elk nr' een exemplaar') '
poleonlllls63inetontbrekendwaardecijferongebruikt
(g,ebruikt slechts twee zegels bekend) '

hrt;r
í"+rjerccr.rle Si;aten vlln A:iier.t ka I gr'l natccl i..ilce ui tsij f te,.
Vi1n |i;Ouirt Le,'rn-rro:.r( I.olri.;ri a1ê) "lïêtv Íjrn",rrna( ïtlor1.ia) l"O oi)
5 cent en Uni<;rrtolrn(Alat,;:a-rna) 2 cei'rt op Jla-'.rl'J IJÊïDier.
Goi.rd:<ust : i-d opcirul< oir 4 penny 1i.l-a' 1"883.
Croo'b: 13r'ittanniè : l- penll'/' bruinrood l-BBC rne xc:.rstai,lnd
;\rater:iiler,k , 2 ,)ei1ny ;:ur;rer inei 1-gIC (s1ech'bs één gerrruikt
exenpliláÍ'e op eel't aai't ;<onirig ileor54e V ge;rj-chte criei.
fncl"cchirla-jilor'I8.-ïze '75c. 1-e O3-l.9Oii(Yv.nr.1-4a.) en 1.906ko':stiaairCe tei<st Ïi'l-DO-CLIIiJjl (van
1909( Yv.nr. ?9;r)rire i:
eli< *cn onJeïrrurikt exe:tp.l-aar bexencl.
i(en'y'ar Oei-rlanCa en Tan.icinyii<;.:i : 5c 1ri js en oruin iitet i{oi.)-

.Gscnn

'I

staEr;-r,J rnÍ

ddenstuk.

Lagors : )(d o.) ílC,(i.D.1t./:cl) elir e$n exetitplaar gelrrui:<t
en ongebrui.l<t in 1-i:lS)3.
.Rirslancl : Zenistl,-,o u-i ti'riíi:e 'van í);ra.':;elsi<,3 rco;-rei<en LB72
r-i,va'i.t oo roiie
S,:an je : lOct .1"ï1-/3 I(opsta-a;td, eeï'i oa:ei:ru.i.kt paar.
'Iogo : lmark rood net opc!.n.ill'rOccu.pat j on frankc*ang1laiseilLOL5
ï-r. S . A.:
va.n
A.l- exand-r'.i. a ( I,'arylaird )
Po.e tinasterui tp:i f ten
i:ltisci"L1,'.Ieil( :'lew-i'larr::s;:rire)
5c zwart o.) blau',,; llanier',lBa{i,
5c L:1aur,v 1-846 en Loc.<:.r,:::'t(irlew Yci^i,l) fc rood en zi'uart
1t1 /,^

tle I'Penbi:ta ti'reelini:,;f t j,?a!'i c!.e ;i jnearn voor L,,,iee Canarl.ese
postzegels van V/rc.uít 1-857 ciie in no\rêlii'-ler 135':i Í:r r)eiitï:"iira
j-n de USA l+ev'der gr,:brlrÍl<t. .lie1*asl ".'íerden <i.e zege-19 van
Ce oiitsla;'1 geweeiit Èn Íifzonclgrl-i;il< verkocir1:. Pas een e'3L1w
1;r'ber r";erden beicle ze:tels weer' lle:ieni.pd iianh zi j toesteiniting
v€Lt'r de e igerraars ( 2 r-:roirinen.te i.la.nacrese verzainel ai',rs )
tot een enÍg;e Í'ilatelis'bisc'ire r:lhat.
Pcstzegelui bgif hen voiil' een ('ni:ei,/Lrcnd eil.and. i-ie'U tot "qntigua beholen{e r,'erl-.cten ei-lanci Í;eclonda, dat Ín cle Car*r
ilische zee 1i,;4t tussen lr{cnqtet:::art en lle'"'is,heeft sÍnds
"i-97E eigen postzegels.Ile uitg't. iten we::den p;oedgeiceuld door
de regering van I',11ti.grra. ví)orFir1a.apd. aa.n Coiinlercjè1e en T'OeristÍsche u:i.tbatj-ng van het eÍia::d,i\taaï'van tot nu ioe niets
van is in huis gekomen. Di. zegel.s zi.jn i1 Antigr-ia frsnkeergeidig. ïn 1979 en ilgi i'ersclrene'r 6 reeksen.llet iri te begri jpeïi d.at cleze zege-ts Ín ce neeste }<aia)-crgatr niet zijn
opgenomeir.Alhoewel uij rnraarscjri,'ji:l:l-:i1< een zelCzErantheid zijn
o:o een gelopen stuk. 'rv'ie tzoel<L Èr mi-j zo eén?'???????'?
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Beste Vrienden,

Op 26 september heeft onze

algemene v.ergadering plaatsgehad. WlJ

hadden meer leden verwacht'
Na het openingswoord van de voorzitter werden de tradtionele punten van de agenda afgeurcrkt. Het s<akretariaatsversla.g vertelde ons
de werking van het voorblje jaar;het was weer een zeer aktief Jaar
met deelname aan verscheidene Tentoonstellingen en vooral het inrichten van de Federale Tentoonstelling door onze eigen kring,die
een groot succ€s heeft gekend. Wij danken alle leden en bestuursle-

den dÍe zich hiervoor hebben ingespannen. Het financieel en
het verslag van de ruilmeester, waren gunstig. dan volgde cle prÍJsuitreiking van de clubprijskarnp. De voltedige uitslag vindt U verder in dit blad. ïn allerlei werden er enkele opmerkingen van 'cnze
leden genoteerd betreffende ons maandblad en de clubprijskamp'
Het bestuur zal- hiermee proberen rekenlng te houden' Bii de bestuursverkiezing waren er geen nleuwe kandidaten. ZLi dÍe herkiesbaar waren ziJn dan ook rnet aS.gemeen handgeklap herkozen. Het is
natuurlijk een feit dat ons bestuur te weinig leden telt om al onze
diensten naar behoren te laten werken. Het huidig bestuur doet zijn
uiterste best maar zij hopen nog steeds dat er nieuwe kandidaten
zullen opdagen om hun taal< te vertichten. Zover onze algemene vergadering.
* *
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VtlJ vleren feest op 12 oktoberll!!!!!:Tijdens onze bÍJeenkomst van
L2 oktober vanaf 14 uur is er orn L6 uur een receptie voorzj.en, waar
ALIE leden op ui.tgenodlgd zi jn.
Wfj vieren op 12 oktober het 3O jarig bestaan van de Soclalisttsche
Federatie voor Postzegc.lverzarnelaars vzw en van onze eigen kring.
ïnderdaad onze club is van start gegaan Ín 1961- en 1962 offlcieel
erkend. Verschlllende manifestaties zullen dit seizoen in lret
teken van dit jubileum staan.
Iiet onstaan van onze krlng hangt nauw samen met het onstaan
van de federatie. Het is met de hulp van andere kringen uit de
federatie dat onze kring is opgestart en ultgegroeid is tot
wat zij vandaag de dag is.

)
2

zeer weinig archiefmateriaal uit

SplJtig genoeg hebben wij

onze

beginperÍode. Door omstandigheden buiten onze wil is er Ín het verleden zeer veel verloren gegaan.
llaar de toekomst, zeker. even belangrÍjk, is zeer nabij. Op 12 oktober Ís er de aangekondigde receptie samen met de leden van de Federatie, een Ídeale gelegenheid orn filatelistische kontakten te leg*
gen.

De volgende grote bijeenkomst in het teken van het 30 iarig bestaan 1s de organisatie van onze lste Nationale RuÍtdag op 1"4 December 1-99L van 1-O tot 16 uur in onze zaal I t Karthuizershof
I(arthuizersvest 55-57 25OO Lier.
Tafels zijn gratis ter beschikklng - reservatie is nochtans gewenst
en dit bij onze ruilmeester Mertens Frans Zageríjstraat 30 25OO
Lier Te1. : A3/ 480.28,1"1.
Op donderdag 23 januarie 1992 voorzien wii een worstenbrood
voor onze leden en sympatisanten. In ons volgend maandblad vindt U
hiervoor een inschri jvingsstrook.
.l$
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CLUBPRÏJSKAYIP
3de inzending Belgiè
BB
L. Bequet M.
85
Bonne
2.
J.
84
3. Stornmels
T.
80
4. Boon
Bellenkens B. BO
6. Ceulenans R. 77
7. Verworst J. 75
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Stommels J.
4. Bonne H.
5. Bellekens B.
6. Boon T.
7. Verworst J.
Einuitslag
1. Boone H.
2. Bequet I{.
3. Stonunels J
4. Ceulemans
5. Boon T.
6. Bellenkens F
7. Verworst J
B. Dupont R.
9. Baeten L.
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4de lnzending Schilderij Rubens
Lt7
L. Ceulemans R.
116
2. Bequet lvl.

P. Hymans

Sde inzending België 1068
93
1 . Bonne ï{.
BT
2. Bequet M.
3. Stomrnels J. 84
4. Ceulemans R. B2

5. Bellekens E.
Boon T.
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L10
94
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468
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453
450
325
31B
230
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26 en 27 OKTOBEïl 1-7de FBDERALE TENTOONSTELLING ïN HET CUTURBEL
CENTRUM I'ANTOO}tr SPÏNOYI' MELAAN 2BOO I/IECHELEN
L4 DECET{BER ONZE EERSTE NATÏONALE RUILOAG VAiV 10 TOT 1-6 UUR.

e

CLUBNIEUIÁTS
BÏJEENKOMSTEN:

Oktober:
Zaterdag l-2 oktober t 91 vanaf L4 uur ( 16 uur receotie 30j.
Donderdag 24 oktober vanaf L9 uur.

)

I{ovember:

9 november í 9L vanaf L4 uur
Donderdag 28 november t9L van l-9 uur
Zaterdag

December:

L4 DECBMBER van l-0 tot L6 uur Nationale rulldag
Donderdag 26 december e9l- vanaf l-9 uur + Kerstdrink???
ZATERDAG
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26 en

27 oktober LT de Ferlerale kompetitieve
Postzegeltentoonstelling in Cultureel centrum frAntoon Spinoy
aan de l{elaan te 2BOO MECHELEN met voorverkoop van de
culturele reeks rrDE BelgÍsche Film" van 1O tot 1"7 uur.
q .:-',.r Mertens l-rans en Thys Firmin zi jn onze deelnemers.
ZATERDAG

ZONDAG
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Onze kring eindigde vierde in de intergewestelijke tentoonsteiling te Vil-voorde van 5 en 6 okt. r91 .Wii danken
onze deelnemers voor hun Ínspanning. trDe Posthoorn Keerbergen was hier de winnaar van de wisselbeker. De Vivoordse
Postzegelkring was 2de I'Postiljon Boortmeerbeek 3de wijzelf
4de en Ant. Spinoy Mechelen Sde.
tÉl+.rí-+nJê**.,+tÊ#**.161+*rfJ+t(*.rFre**+ff***t(*J(*.t+.tc*ríil*rÉJ+.,rrf+JË.rft*'x-tÉlÊ*J$*J+**l+l+*l+

U wenst uw abonnement voor nieuwiglreden te veranderen VOOR L DECEMBER onderstaande bon Ínvullen en binnenbrengen.
Ondergetekender......
r r.
.....
V/enst volgende zegels te ontvangen:

Belgiê:
Belgïë: FDC Folder..........

r.

Land: . I . . . . r . . . . . . . . . . . .. . . . . . . c .
Landl .. . .. . ........
Land:

r........

o.....Lidnr.

.... oX inplaats
.. o..X inplaats
.. o..X inplaats
X inplaats
.....X Inplaats

!., o.. r..

van ...X
van ...X
van ".,X
van ...],
van ...X

Handtekening: .... .....

o. o.

.. . .
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'T0STSTE;ïi'ILS
De eerste poststempels

(

je.ugdkrant

zijn de rood met blauwe zegelafdrukken
frofhteneiren uit de derde dynastie (ongeveer 27OO

in enigerlei

vorm

op de brieven van Egirptische
voor Christus) met de aansporing 'r fN NAAM VAN DE LEVENDE KONING ' SPOED!".
VoorbeeLden hiervan wo4den bewaard in het Egyptisch museum te Cairo.
De oudste voorbeelden van een poststempel in Eunopa bestaan uit vermaningen aan
rle postambtenaren om de overheiclsbriefwisseling nlet te vertragen. In Venetië
werd hiervoor in het begin van de 14de eeuw de J.atijnse zin 'rCito, citissemet
volantissimer' (Sne1, allersnelst, vliegensvlug) gebruikt. In de 16de eeuw werd
in Frankrijk cïe post aan de achterzijde van de omslag voorzien van de opdracht
tr En diligense" (met zorgwldigheid) en vanwege deze opdracht werden de Franse
postkoetsen bekend onder de naam I'Diligensces. IN het 16de eeuwse England
was een algemeen voorkomende aanwijziging op briefomslagen, rrhasterhaste,
l'orliferposthasterr en dit posthaste (a1s een woord geschreven) betekent in het
Engels nog altijd ttmet de meeste spoedrr.
Vele van de belangrijkste brieven van de staat droegen de handtekening van de
verschillende postmeesters door wier ze gegaan waren, plus de aankomst en
vertrektijden, Dergelijke expresbrieven zijn van grote waarden voor de posthistorici om het licht dat ziJ werpen op de oude postroutes en de tijd die het
kostte om die routes af te J-eggen.
Pas toen de staatspostdiensten voor het groto publiek werden opengesteld, kwam
een systeern in gebruÍk om met de hand het verschutdigde bedrag aan port aan te
geven dat door de ontvanger van de brief moeet betaaLd worden. Zelfs na
de invoering van de handgesneden poststempels werd het porto vaak met de hand
ingevuld met zwarte inkt voor het innen bedrag en met rode inkt of potlood voor
franco brieven.(franco brieven port betaaLd door afgever.(franco=vrij)).
De oudste vermelding van met de hand ingevulde portokosten komt uit FrankriJk
uit het midden van de 16de eeuw toen het voor afzenders gebruikelijk werd op de
omslagen te vermelden trPort quatre solsrr of DTE (décompte?) pour Ie cinq solsrr
ten bewijze dat het port was vooruitbetaald, maar deze vermeldingen waren onofficÍeel en zijn waarschijnlijk niet door de postsdiensten aangebracht. Maar
in 1-5BB bepaalden de reglementen voor postvervoerders op traject ToulouseParijs dat op elke briefomslag het betaalde of verschuJdigde bedrag moest worclen vermeld , à raison de huict soulz pour once poix de marc, (op basis van het
tarief van B stuivers per ons gewicht).

)

5

of rode inkt in cijfers vernelcl. Poststukbepaling in'heel Frankrijk ging gelden, zijn zeer

FIet bedr^ag werd eenvoudig met zwarte

ken van voor 164O

, toen deze

zeldzaam.

Ook in andere landen was het gebruikelijk dat het verschuldigde bedrag met de
hand op cle omslag w<;rd vermeld. ïn het postverkeer met of via Frankrijk
verschi.jnen in de l8de eeuw de stempels P.P., (Port-Payé-Portbetaald) en P.l'.
(Poyé jusqu à La Frontiére - BetaaLd tot aan de grens) en P.D. (Payó jusqut à
destination - Betaald tot aan rie bestemming), terwijl voor het postverkecr via
Duitsland stempels alg ttFranco , Transito per L Austra enzovoortstr wenden gebruikt.
Voor het postverkeer tussen het l(oninkrijk der Uederlanden en Pruisen verschenen in i-815 een halfrondstempel qrPruisen over Arnhemrr en het stcmpel in kastje
"Duitch Grensk/te Arnhemrren verder stempelstrDuitschland over o..'r en de naam
van zeven verschillende grenskantoren.
Post van en naar Frankríjlr werd in het Koninkrijk der Nederlanden voorzien van
een stempel|tFrankrijk over....rcen de naam van een der zeven grenskantoren. ïn
Frankrijk kregen de brieven een stempel I't.P.B.r' (Lettre Pays-Bas - Brief uit
Nederland) met het cijfer van een der zes rayons vraarin Frankrijk was vercleeLd
voor hei berekenen van het porto. het bedrag ervan werd met de hancl op de
voorzijde van de omslag aangegeven.
Op de zelfde wiJze werden cle brieven van en naar England voorzien van een stempel ttEng" Corresp"il resp. rtEngclend over...'r ên de naam van het grenskantoor.
England voorzag de brieven van een datumstempel van het behanclel-ende postkantoor.
De eertste hnndgesneden poststempels ter aanduiding van de plaats van verzen*
ding waren in het begin van de 14de eeuw in idilnan in gebruik en zijn aangetroffen op brieven die verzonden werden via de plaatselijke postdienst van de
farnilie Visconti. Het eerste van deze stempels was in kleurloos reliëf aangebracht en bestond uit het officiële wapen met de tatijnse ibscriptie 'tsub pena
furcarum't (Op straffe van de vork) - een waarschuvring aan de postiljons om niet
te knoeien rnet de posto op straffe van wrede marteling. Ondanks deze bedrei*
ging moet de laatste der Viscontirs , Flippo l4aria, moeilijkheden met ziJn
postiljons hebben gehad, want in l-425 voerde hij een stempel in met de tekst
rrsub pena

mille

wordt vr:rvolgd.

furcarumrr (op

straffe van duizend vorken).

1
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VRIENDEN

Onze eerstvolgende manifestatie is de Nationale ruildag van L4
december 91. Wij hopen op een grote opkomst van onze eigen leden. De gewone clubbezigheden zullen tijdens de ruildag uitge-

voerd worden, zoals de nieuwigheden. Het is tevens een gelegenheid om uw verzameling uit te breiden met enkele aanwinsten
of enkele van uw dubbels te ruilen of van de hand te doen.
De feestdagen naderen met rasse schreden.Onze materiaaldienst heeft vele ideeën om een passend geschenk aan te schaff en. Nu .reeds wi I len wi j U en uw f ami I ie prettige f eestdagen
toe wensen
Vergeet niet dat wij op 26 december 91 tweede kertsdag GEEN
bijeenkomst houden. Wij verwerken dan onze eventuele kater of
overladen spi jsverteringsstel sel .

j

terug op 04 januari 92 OPGELET EERSTE ZATERDAG
Het nieuwe jaar vervoigen wÍj met op donderdag 23 januarí 92
ons traditioneel worsten- of appelbrood met koffie. Onze ]eden
met hun familie en / of. vrienden zijn allen uitgenodigd. De
prijs bedraagt 80 fr.. Hiervoor krijgt U een worstenbrood of
twee appelbroden en koffie of thee. Een inschrijvinqsformulier
vindt U verder in dit blad.
Dit seizoen is onze ciubprijskamp in een nieuw kleedje gestoken AI de gegevens vindt U op het deelnemingsblad in dit
tijdschrift
Wij voorzien eên zeer mooie hoofdprijs. Dus
deelnemen is de boodschap.
Dan onze hoofdbrok voor volgend jaar. Wij hebben van de heer
14inister van PTT en van de Posterijen het bericht ontvangen,
dat wij de inrichting mogên organiseren van de voorverkoop met
speciale afstempelinq van reeks "PRESTIGE BEROEPEN". De onderwerpen van deze reeks zi jn "Tapi j ten" "l'Íeester-Koks " en "Diamant". Dit ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan. De tentoonstelling hieraan verbonden is in de eerste plaats voorbehouden aan onze Ieden. het is tensiotte voor ons 30 jaar bestaan. Wij hebben voor deze gelegenheid vele werkende handen
nodig. De opbouw van de tentoonstelling zal gebeuren op vrijdag 06 maart 92 en de tentoonsteliing is op 07 en 08 maart 92
in de Middenschool "Anton Bergrmann" Erneststaas Iei 4 , 2500
tïER. De nodige inschrijvÍngsformulieren vindt U in dit blad,
maar houdt nu reeds dit weekend vrij.
Tijdens onze bijeenkomsten staan wij steeds ter beschikking
voor verdere inlichtingen
Wi

komen we1

VAN DE MAAND.

TENTOONSTEILING 07 en 08 I'4AÀRT 1992 30
I'{IDDENSCHOOL 'ANTON BERGMANN" ERNEST STAÀSLEI

JAÀR ARPO TN
4 25OO LIER

DE

2

JEUGDKRAI{T
POSTSTEMPELS

(

verrro

Iq

)

Op latere stempels komen kleine dolken en een ster voor,
mogelijk een verwijzing naar het rad waarop de ledematenvan
middeleeuwse boosdoeners werden gebroken. Het gebruik van stempels verspreidde zich naar andere Italiaanse steden of stadsstaten waarvan er verscheidene ongekleurde reliêfstempels met
hun wapen gebruikten.

Het eerste poststempel dat een werkeiijke verwijzing naar de
post bevat staat op een brief uit 1519 verzonden uit Aieppo in
Syriê naar Leonardo da Vinci te Amboise in Frankrijk. De
woorden POSTA CECA staan ingestempeld in een waszegel, maar
aLie poginqen om de betekenis van dit inschrift te achterhalen
hebben tot nu toe gefaald.
Het eerste poststempel in Europa met de naam van een stad of
plaats bevatte de tekst D'JARSEY (2L x 3 mm) en werd in 1683
in St . Malo gebruikt voor brÍeven van iret ei land Jersey; tot
nu toe zijn slechts twee exemplaren bekend. De algemene invoering van plaatsnaamstempels in Frakrijk vond pas LZ jaar later
plaats. De plaatsnaam werd in de meeste gevalien voorafgegaan
door het woordje DE (van). Het eerste stempel van Jersey zelf
(.ïersey in golvende letters) verscheen pas in L794.
De oudste Nederlandse plaatsnaamstempei werd in 1720 Ín ZwoIIe
in gebruik genomen en bestaat uit de plaatsnaam Zwol met een
gekroond wapen.

Vanaf 1751 treffen we omrande vertrekstempels aan met de
plaatsnaam en het "FRANCO" stempel vanaf t759, tê beginnen
voor het postvervoer van Amsterdam naar de marinehaven Den
Helder.
Na 15 november L776 verschijnen de plaatsnamen in de vorm van
een langstempel met de plaatsnaam in schrijfietters ofwel een
rondstempel met de plaatsnaam in drukletters en een versiering: een posthoorn, een genzeveer of een andere afbeelding.
De eerste postale datumstempel ter wereld werd ontworpen door
de Britse Postmeester-generaal Kolonel Henry Bishop als reaktie op de kritiek dat brieven vaak te veel vertraging opliepen
bij de post. De Bishopstempel bestaat uit een in twee segmenten verdeeld cirkeitje, waarvan het ene segment cÍjfers en het
andere met twee letters de maand aangaf. Derhalve betekende 18
MÀ i8 maart en 2I IV was de afkortÍng voor 2I juni.
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}TORSTENBROOD

- APPELBROOD

I.IORSTENBROOD

.

APPELBROOD

...Lid nr.:...
Naam:....
l{enst deel te nemen aan het worsten- of appeibrood op donder
personen in't Karthuidag 23 januari i992 met:....
zershof karthuizersvest 55 - 57 2500 Lier vanaf i9 uur.

Appelbrood:......

fr.

Totaal:

U kan ook telefonisch
inschrijven op ilÍ.: 480.66.28 van THYS Firmin.
}íORSTENBROOD - APPELBROOD - WORSTENBROOD - APPEI,BROOD
INSCHRIJVEN VOOR 20 JANUARI t992

INSCHRIJVING TENTOONSTELT,ING

07

Naam:....
Tite1 verzameling:.. . ....
Aantal vlakken:

08 maart L992
...tid nr

Bedrag verzekering..

HandtekenÍng:

TENTOONSTELLING

07

08 maart L992

HELPERS

en MEDEïÍERKERS

Wenst te helpen op:

Vrijdag 06 maart 92 namiddaq !...
Zaterdag A7 maart 92 voormiddag:........ namiddaq:....
Zondag 08 maart 92 voormiddag:...... .. namiddag:.....
Handt eken i ng:

6

PRIJSK\MPZEGELS 1991

L992

Deelnenrersblad
BeIgië: Nr. 1994 Jeugdfiiatelie (afgestempeid voor 1985)
Nr.1482 St. PauIus kerk Antwerpen (afgestempeld voor
Afstempel ing van Antwerpen + 5 punten
Nr.1483 Abdij van Aulne (afgestempeld voor Lg75)
Afstempel ing van Gozèe + 20 punten
ZEGELS

IN KRÏSTÀL

BINNENBRENGEN, OP

DIT B],AD, VOOR 1 ÀPRIL

1975)

1992

Nr.1994

Nr.1482

Nr.1483

Antwerpen + 5 punten

Gozèe

+ 20 punten

+ 25 punten
Onze kring bestaat 30 jaar WAAROI'I vragen wij deze zegels
Bi jkomende vraag

?

Àntwoord:....

Er is slechts

dee I name

.

één

juist antwoord. Bestuursleden zíjn uitgesloten voor

LÏER

ARPO

ri

I .t
il
I

ISteNATIONALE

RUILDAG

Zaterdag L4 decernber 1991
van 10 tot 16 uur
in de zaal

I

t

KARÏÏ{UÏZERSHOF

Karthuizersvest

55

250O LIER

AIIe Verzamelaars en Filatelisten zijn
GezeI I ige sfeer
GRATIS INKOM

InI icht ingen :Mertens Frans
TeI. t03/480.28.11

welkom

TAFELS GRÀTIS

Zagerijstraat 30 B-2500 Lier

