Anders dan over Afinsa heb ik bovenstaande berichtgeving over Escala wel kunnen
controleren en deze is voor 100% juist. Het laatste bericht dateert van 20 mei en luidt
dat gedupeerde aandeelhouders van Escala op 20 mei een class-action tegen de directie
zijn gestart, waarbij de aanklacht is dat Escala haar aandeelhouders niet had
geïnformeerd over het feit dat Escala winst behaalde door zaken te doen met een
bedrijf (Afinsa) dat zich met fraude en malversaties bezig hield.
Voordat deze beleggers in Escala voor hun koersverlies worden gecompenseerd zal wel
eerst bewezen moeten worden dat Afinsa zich inderdaad met fraude en malversaties
bezig hield. Voor zover ik kan overzien is alleen aannemelijk dat beleggers zwart geld
bij Afinsa investeerden.
Jan Kluft
(overgenomen uit "de Hoornblazer")

Wetenswaardigheden over Voorafstempelingen.
Veel verzamelaars weten niet wat voorafstempelingen zijn, waar ze voor gebruikt
werden / worden of wat daarmee bedoeld wordt. Als verzamelaar van dit
interessante stukje verzamelgebied zal ik proberen u het e.e.a. duidelijk te maken.
Vinden doe je voorafstempelingen nog steeds in stockboeken of "dubbeltjesboeken", het gaat n.l. meestal om gewone frankeerzegels waarvan er miljoenen zijn
gedrukt.
Heel veel gebruikt zijn langlopende series bijvoorbeeld zegels met de afbeelding van
een president (Amerika) of de afbeelding van een wapen (België).
Voorafstempelingen zijn, het woord zegt het al, zegels die in de drukkerij van een
stempel zijn voorzien. In België heten ze dan typo's, in Amerika bureaux.
Zegels die op een plaatselijk postkantoor met de hand zijn voorgestempeld noemen
we handvoorafstempelingen, een hele mond vol maar dat mag ook wel want daar
zijn er ongeveer 1.5 miljoen verschillende van.
In verschillende landen is het laatstgenoemde systeem gebruikt o.a. België,
Luxemburg, Canada, Frankrijk, Monaco en Amerika en waarschijnlijk nog wel meer.

Typo

Handvoorafstempelingen

De bekendste zijn de jaartallen op Belgische en Luxemburgse zegels en in Amerika
de dubbele horizontale balkjes met daar tussenin de plaats en afkortingsletters van
de betreffende staat.
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Deze postzegels werden gekocht en gebruikt door bedrijven die grote aantallen post
per dag verstuurden, deze post moest in stapels aangeboden worden zodat de
postadministratie direct met het sorteren kon beginnen.
Afstempelen was overbodig want het stempel zat er al op, voor de post was dit
vanzelfsprekend een enorme tijdsbesparing.
Voor particulieren was deze vorm van postverzending met voorafgestempelde zegels
niet toegestaan.
Dit systeem is in België van 1894 t/m 1996 in gebruik geweest, in Frankrijk en
Monaco worden de voorafstempelingen alleen nog voor filatelistische doeleinden
gemaakt, en in Luxemburg is het in gebruik geweest van 1900 tot 1925.
Die zagen er waarschijnlijk geen brood in, gezien de korte tijd,
want na 1925 was het afgelopen.

Canada is ermee begonnen rond 1870/1880 en is ermee gestopt in 1977. De
Amerikanen zijn ermee begonnen in 1916 en gebruiken het nog steeds zij het ook op
een andere manier.
Ze drukken meteen de korting op de zegels voorbeelden zijn de ambulancezegel uit
1860 (frankeerwaarde 8,3 cent) de tractorzegel uit 1920 (frankeerwaarde 7,1 cent) en
de zegels met het opschrift "non profit' of "presorted first-class".
Zoals u wel weet heeft Amerika 52 staten, de voorafstempelingen zijn in het begin in
51 staten uitgegeven, Alaska was er toen nog niet bij dus u kunt wel begrijpen dat er
heel wat verschillende zijn.

Bureaux

Handvoorafstempelingen

De totale verzameling "bureaux" van Amerika bestaat uit ongeveer 9700
verschillende zegels plus stempels, ikzelf verzamel de "bureaux" en heb ze nog lang
niet compleet.
Tot slot:
Dit verhaal is natuurlijk niet compleet en waarschijnlijk voor verbeteringen vatbaar,
voor op- en of aanmerkingen sta ik altijd open.
W. Frijters
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