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Beste Vrienden
Ondanks de bittere koude is de lente in aantocht , sneeuwklokjes en krokussen zijn de eerste
lentebloemen.
Onze volgende bijeenkomst is 10 maart 2018; ’s namiddag hebben wij onze normale bijeenkomst. In de voormiddag gaat de algemene jaarvergadering door van SFP “De Koerier” vanaf
10 uur. Dit is een open vergadering, waar alle leden van de aangesloten kringen aanwezig
mogen zijn.
De Koerier is de grootste ruildienst waaraan wij deelnemen. Wil je hier meer over weten, kom
dan eens kijken.
Aanpassing van onze agenda: Ons gezellig samenzijn zal niet doorgaan op 22 september
2018 maar op 15 september 2018 in hotel Florent – Florent Van Cauwenbergstraat 45
2500 Lier. Vanaf 16 uur.

Wij hebben dit beslist omdat wij het nog moeilijk kunnen organiseren in D’Open poort. Er
moeten veel mensen werken en helpen. Nu kan iedereen genieten, ook de werkers en wees
gerust, de inschrijvingsprijs voor dit festijn zal behouden blijven op €40.00 per persoon alles
inbegrepen.
In ons volgend tijdschrift zal u het menu en het inschrijvingsformulier vinden, maar duid deze
datum nu al zeker aan in uw agenda.
Firmin Thys

Arpo-Jarpo Lier maart – april 2018

3
Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO – JARPO Lier
Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com

Meistraat 7 2000 Antwerpen
: 0496/264119
Lokaal
: Feestzaal “D’ OPEN POORT
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
Website

: arpo-jarpo-lier.be : arpojarpolier@gmail.com

AANGESLOTEN BIJ :
* SFP “DE KOERIER” vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER
ZATERDAG 10 maart 2018 vanaf 14 uur
SFP “De Koerier” Algemene jaarvergadering om 10 uur
ZATERDAG 14 april 2018 vanaf 14 uur
ZATERDAG 12 mei 2018 vanaf 14 uur

BESTUUR ARPO – JARO Lier :
*Voorzitter & Public Relations

THYS Firmin, :firmin.thys@telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
 03/480.66.28 0468/289239
*

Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com
Meistraat 7 2000 Antwerpen
: 0496/264119
*O-Voorzitter, ruilmeester archief
BEUKELEIRS Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be
Voetbalstraat 9, 2500 Lier
: 03/334 97 43 0474 52 56 20

BIJEENKOMSTEN jeugdleden
JARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door
Zaal “d’Open Poort”
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
Zaterdag 10 maart vanaf 14 uur
Zaterdag 14 april vanaf 14 uur
Zaterdag 12 mei vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

*Penningmeester
BRYS Luc :brys.willems@telenet.be
Blokstraat 82 B3
2500 LIER
:03/4803690
*Leden:
BATS Willy, willy.bats@skynet.be
Voortkapelseweg 8, 2200 Herentals
: 0486/025907 014/368241
VAN OOSTERWIJCK JAN
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76 2500 LIER
: 0499/753266
VERMOSEN Rosette
: rosette.vermosen@telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
: 03/480.66.28 0479/778337
*Dienst Nieuwigheden
VAN OOSTERWIJCK JAN
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76 2500 LIER
: 0499/753266
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LIDGELDEN 2018
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 jaar : €8,00




ARPO : Lidgeld : €8,00



Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER:

ARPO : Familiekaart €10,00

BE11 9791 3217 6548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2018
Lidgeld nog niet betaald de laatste kans

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis
vergaren is geld besparen.
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.
Alle verzamelobjecten welkom!!!!
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DUPLEX CANCELS USA

In 1860 werd door de Amerikaanse Post bevolen om alleen nog maar zogenaamde "duplex-cancels" toe te passen om
poststukken te stempelen.
Voorheen had iedere (grote) plaats een eigen stempel ontworpen, de zogenaamde "Town cancels" (stadstempels). Ze
kwamen voor in ronde vorm, rechthoekige vorm, gebogen vorm, 8-kantige vorm en zo meer. Sommige waren uitgevoerd met weelderige versieringen, waardoor bijvoorbeeld de datum amper nog leesbaar was. En verder vond men dat
de stempels eigenlijk goed leesbaar NAAST de postzegel moesten staan. Die gedachte was de aanleiding tot het ontstaan van de "duplex cancel".
De duplex cancel is een tweelingstempel, bestaande uit twee delen, namelijk een postmerk met datum/plaatsnaam en
een vernietigingsstempel ("killer") met (meestal) een nummer. Het nummer verwees naar een bijbehorend postkantoor.

Stempels uit de eerste jaren van het nieuwe reglement zijn moeilijk te vinden en erg schaars. Dat komt omdat van 18611865 de Amerikaanse Burgeroorlog woedde. Na de verkiezing van Abraham Lincoln tot President van de Verenigde Staten (US) van Amerika in maart 1861 scheidden 11 zuidelijke staten zich af van de US en vormden de zogenaamde "Confederate States of America" (ook wel "the Confederacy" genoemd). De overblijvende 25 staten steunden de federale
overheid, "the Union" genaamd.
Zowel de noordelijke als de zuidelijke staten gaven ten tijde van de Burgeroorlog eigen postzegels uit.
De volgende brief is een voorbeeld uit de confederatie-staten, verzonden vanuit Richmond (Virginia
Arpo-Jarpo Lier maart – april 2018
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Brief uit 1863, verzonden vanuit de confederatie-staten. Bron: Wikipedia)
Hieronder een aantal duplex-cancels .
Ze zijn allemaal aangebracht op briefkaarten uit de periode 1884-1890.
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Het was de bedoeling dat het ronde deel van de stempel precies links naast de postzegel (of postzegelindruk) werd gezet
en het vernietigingsstempel op de postzegel (of postzegelindruk).
Dit vernietigingsstempel wordt in Amerika wel de "footprint killer" genoemd; de afdruk lijkt wel op de afdruk van een
schoenzool.

Naast de footprint killer werd ook nog een "target killer" toegepast, ook wel ringstempel genoemd, of schietschijfstempel, in het Amerikaans: ring stamp of Bull's eye.
Ze komen voor met en zonder nummer. Twee voorbeelden uit Philadelphia (1882-1883).
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De brief is voorzien van vijf zwarte 2-cent postzegels (met de afbeelding van President Andrew Jackson, emissie van Juli
1863) en moedwillig afgestempeld met ongeveer 15 ringstempels.
(bron: http://www.philamercury.com/covers.php?id=11650)

Dit is de Scott nummer 73 met portret van Andrew Jackson, afgestempeld met een "fancy cancellation"
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De echte "duplex-cancels" zoals hierboven beschreven werden voornamelijk toegepast door de grotere postkantoren.
De kleinere postkantoren werden gevraagd zelf een oplossing te bedenken voor het vernietigen van de postzegels in dit
geval de ingedrukte zegelbeelden.
Aanvankelijk werd het aan de postmeesters overgelaten om stempels te laten maken of zelf stempels te snijden. Velen
namen hiervoor een stukje kurk, rubber of hout en maakten dat passend in een houder die het Post Office Department
ervoor beschikbaar had gesteld.
Veel postkantoren sneden een eenvoudige figuur in een kurk van een wijnfles ("cork cancellations", kurkstempels), en
deze werd als losse stempel gebruikt om de postzegels te ontwaarden.
De figuren waren meestal natuurlijk met eenvoudige (meetkundige) afbeeldingen, kruisen, driehoeken, tralies, sterren,
ruitjespatroon en zo al meer.
De volgende voorbeelden laten hiervan enkele exemplaren zien. Ook deze zijn allemaal op briefkaarten, uit de periode
1882-1886.

Verzamelaars spreken in dit geval ook wel van "fancy cancellations" (fantasiestempels).
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In de jaren 1865-1873 was John W.Hill de postmeester van de plaats Waterbury (Connecticut). In die periode creëerde
hij tientallen fantasiestempels, waarvan er hieronder enkele aardige te zien zijn (bron: http://www.theswedishtiger.com/1861water.html).

("man with hat")

("leaf")

("man with pipe")

("elephant")

("running chicken")
Bibliografie: verschillende catalogi , eigen documetatie en een bewerking van een artikel van Toon Oomens uit 2011.
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Thys Firmin

VERKOOP ONDER LEDEN 10 MAART 2018
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Land
België
België
België
Gr. Brottanië
Zwitserland
België
België
België e.a.
België
Wereld
België
Wereld
België
België
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Wereld
België
Wereld

Omschrijving
nrs. 1816-1821 Rubens
nrs.1169-1171 brief met eerste dag stempel
nrs. 1047-1052 Brief Expo '58
nrs.569-573 mapje
791-94/799/802/775/784-85/803/06/783/853
Boekje nr. 9 FDC's 2x Kaarten niet gerekend
Boekje nr. 8 FDC's 2x kaarten niet gerekend
Restanten
Insteekboekje plakwaarde BF 305 €7,5
Insteekboek
Insteekboek
Inseekboek
ATM 91 Speciale afstempeling F. Timmermans 1995
B.K. nr. 1 afgesneden nr2 en 3
nr. 56 op brief
nrs. 59-60 op brief
Nr. 59 op brief
Kaftje met zegels
Map met persmededelingen 1993/97 met specimen
Dik insteekboek met zegels

O/**/*
O
O
O
**
O
O
O
**/O
**
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Cote
6,20
4,50
10,00
1,50
5,00
30,00
30,00

20,00
18,00
15,00

Inzet
0,50
0,40
0,50
0,10
0,50
0,50
0,50
0,50
0,70
2,00
5,00
5,00
0,20
0,20
2,00
1,00
1,00
0,10
2,00
5,00

Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.
De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de verkoop.
Er wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden verkocht in
de staat waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.
Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op kosten
van de koper .Alle orders worden uitgevoerd in euro. Er worden geen klachten aanvaard na betaling van de
loten. Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.
De biedingen kunnen per Email: firmin.thys@telenet.be arpojarpolier@gmail.com of per adres :Bosstraat 38
Lot nr

Omschrijving

Naam

Adres

Tel
Email adres

Bod

11

Lot nr. 1

Lot nr. 3

Lot nr. 5
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Lot nr. 2

Lot nr. 4

Lot nr. 13

12

Lot nr. 14

Lot nr. 15

Lot nr. 16

Lot nr. 17
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ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUIZ
Zaterdag 10 november 2018
WAAR:

in zaal “D’ Open Poort”

Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
START: om 20 uur

Iedereen kan deelnemen
maximum 6 deelnemers per ploeg, minimum 4

Inschrijving: € 15,00 per ploeg

Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven?

door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 of 0468 28 92 39 of een e-mail te sturen naar: arpojarpolier@gmail.com of firmin.thys@telenet.be

Kijk op de websites “Uit in Vlaanderen” of “Uit in Lier”

ARPO - JARPO LIER

27ste NATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

zondag 09 december 2018
MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING
Met medewerking van KLBP Antwerpen

14 uur grote eindejaarsverkoop
voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER

in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

van 9 tot 16 uur

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.
Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.: BE11 9791 3217 6548
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER : 03/480.66.28 - 0468 28 92 39

:

firmin.thys@telenet.be f arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom

Toegang gratis

