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Beste leden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart en april staan boordevol activiteiten: zo is er een grote veiling, presenteren we onze 8ste quiz, is er ons jaarlijks 
ledenfeest met lekker eten en een mooie tentoonstelling over de 2e WO. We overhandigen de nieuwe wisselschaal 
aan de winnaar van de stempelwedstrijd en sluiten de maand april af met een nieuwe lezing over filatelie.  

De quiz vergast jullie deze keer op 40 nieuwe filatelistische vragen. Doe mee en leer bij over onze hobby die we allen 
zeer graag beoefenen. Wat het ledenfeest betreft vragen wij om massaal in te schrijven. Zoals ieder jaar schuiven we 
aan voor een heerlijke maaltijd. We houden het dit keer ook democratisch, want voor de prijs van 25€ kan je 
genieten van een driegangen menu inclusief aperitief en wijnen.  Het volledige programma van deze leuke namiddag 
lees je op de laatste bladzijde van dit tijdschrift. 

De uiterste inschrijvingsdatum voor de stempelwedstrijd komt eraan. Wil je meedoen voor een mooie ereplaats in 
het klassement,  geef dan vlug je unieke afgestempelde zegel binnen bij onze verantwoordelijke van de wedstrijd, 
Luc Bonnarens. Misschien win jij dit jaar wel de nieuwe wisselschaal! 

Tot slot brengt april ons een tweede lezing in het teken van de filatelie. Antoine D’hoey heeft het over ‘plaatfouten 
op Belgische zegels’. Zeker op tijd komen, want we starten stipt om 20u.  

Jullie zien het, beste leden, er is voor ieder wat wils. Ik hoop dan ook van harte een groot aantal leden te mogen 
ontmoeten op één van de volgende ruilbijeenkomsten. 

Voorzitter, Peter Slabbaert 

 

 

 

 
 

 

 

VOORWOORD 

Zele heeft een traditie in het vlegeldorsen, deze oude 
ambacht bestaat nog steeds. ‘De Zeelse Vlegeldorsers’, een 
groepje van een man of tien, ontstaan uit de Landelijke 
Gilde, bestaan al meer dan dertig jaar. Zo vinden meestal 
tijdens de zomermaanden demonstraties plaats. De 
vlegeldorsers oefenen regelmatig om deze technische 
vaardigheden te onderhouden. Op markten of evenementen 
van oude beroepen heeft dit iedere keer veel bekijks en de 
mensen appreciëren het dat die oude traditie nog eens aan 
bod komt. Op de voorpagina van dit tijdschrift ziet u een 
monumentje van ‘De Zeelse Vlegeldorsers’. Dit mooie 
kunstwerk staat aan het grasperkje in de wijk Avermaat. Het 
werd gemaakt door de Zelenaars Antoine Pletinck en Frans 
Van den Berghe. Met deze intro openen we ons 156e 
tijdschrift. 

 
 

     

 

↑ In 2008 werden de Zeelse Vlegeldorsers 
Belgisch kampioen! 

BRENG ZEKER EEN BEZOEK AAN ONZE BUREN VAN DENDERMONDE 

NATIONALE RUILBEURS  
OP ZATERDAG 3 MAART 2018 

Ingericht door de Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde 
In de Middenschool Atheneum Geldroplaan, Dendermonde 

Gratis inkom, van 9u tot 16u 
Alle info: Denis Hugo  052/21.12.51.        denis.hugo@skynet.be 
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THE MAN WITH THE IRON HEART 

 

Vorig jaar, september 2017 was er de premiere van de film HhhH (the man with the iron heart) die is 
gebaseerd  op de gelijknamige roman van Laurent Binet. HhhH is een afkorting voor “Himmlers hersens 
heten Heydrich”, dat tevens de subtitel van het boek is. Het boek volgt de geschiedenis van de operatie en 
het leven van de hoofdpersonen: Nazikopstuk Heydrich en de verzetstrijders die de aanslag pleegden op 
Heydrich: Jozef Gabčík en Jan Kubiš. 

                                        
 
 
 
1942: Het Derde Rijk is op zijn hoogtepunt. In Londen beraamt een Tsjechische verzetsgroep het plan voor 
misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie van WOII: Operatie Anthropoid. Twee jonge 
rekruten, Jozef Gabcik en Jan Kubis, worden naar Praag gestuurd om de wrede nazileider Reinhard 
Heydrich, hoofd van de SS, de Gestapo en tevens uitvinder en uitvoerder van de Holocaust, te vermoorden.  
 
Operatie Anthropoid: Tsjechië heeft onlangs met een herdenkingsvelletje waarin een zegel van ‘46 czk 
Operatie Anthropoid’, die 75 jaar geleden werd uitgevoerd gememoreerd. Doel van de operatie was 
Reinhard Heydrich, de architect van de Holocaust om het leven te brengen. Na grondige voorbereidingen 
van het verzet werd de auto van Heydrich opgeblazen. Heydrich overleefde de aanslag niet, de gevolgen 
waren vreselijk: veel leden van het verzet werden gedood, honderden mensen werden geëxecuteerd, het 
dorp Lidice werd uitgemoord. Op de zegel o.a.: Heydrichs auto en de wapens waarmee men de aanslag 
pleegde. 

               
 

  
 

← links de uitgegeven postzegel (Tsjechië) 
en onder ↓ de Mercedes – Benz van 

Heydrich kort na de aanslag. 

Jozef Gabčík 
° 1912 -  1942 

Jan Kubiš 
°1913 -  1942 
 

↑ zegel met dodenmasker Heydrich  
(Deutsches Reich) 

← Hiernaast het herdenkingsmonument voor 
de vermoorde kinderen van Lidice. ↑ Boven 
het Memorial operatie Anthropoid op de 
plaats van de aanslag in Praag. 

Bron: Postzegelblog, Wikipedia, Moviemeter  
Peter Slabbaert 
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MONUMENTEN OP POSTZEGELS 

14. STANDBEELD VAN AMBIORIX (TONGEREN) BELGIË 

 

 

 

 

 

                                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Bron: Wikipedia                                                                                                                                      Peter Slabbaert 

 

 

De dichter Joannes Nolet de Brauwere van Steeland 
vestigde in 1841 met een lyrisch epos de aandacht op 
Ambiorix. 

In 1860 besloot de Tongerse gemeenteraad, op 
verzoek van het toenmalig Tongers Oudheidkundig 
Genootschap, een subsidie aan te vragen voor de 
oprichting van een standbeeld van Ambiorix.  

De opdracht voor het beeld werd gegeven aan de op 
dat ogenblik in Tongeren wonende Franse kunstenaar 
Jules Bertin die het kunstwerk, onder de artistieke 
leiding van Guillaume Geefs, voltooide in 1866. 

Het beeld werd geplaatst op de Grote Markt van 
Tongeren, op de plaats waar vroeger het perron 
stond, en staat op een natuurstenen voetstuk van 3 
meter hoog dat in de vorm van een prehistorische 
dolmen gebouwd werd. 

Het standbeeld werd officieel onthuld op 5 
september 1866, in aanwezigheid van Zijne Majesteit 
Koning Leopold II en zijn echtgenote Koningin Marie-
Henriëtta. 

 

 

 

↑ Bovenstaande postzegel  is een Belgische uitgifte van 1966, daarnaast een postkaart in kleur met 
eerste dag afstempeling 27/08/1966 
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ELKE UITVINDING OP EEN POSTZEGEL 

 

Joseph Michel (° 1740) en Jacques Étienne Montgolfier (° 1745) zijn de uitvinders van de luchtballon. Zij 
waren zonen van Pierre Montgolfier, een rijke papierfabrikant in de Ardèche (Frankrijk) en vader van 
zestien kinderen. Een opbollend en dichtgeknoopt hemd, dicht bij de open haard, bracht de broers op een 
idee.                                                                             

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wikipedia en Historie                                                                                                                   Peter Slabbaert                                                                                 
 

      
       

→ Hiernaast een afbeelding van het opstijgen van de eerste 
luchtballon. 

↓ Hieronder de portretten van de gebroeders Montgolfier. 
 

Onbemande testen: 
Op 4 juni 1783 gaven de gebroeders Montgolfier hun eerste 
publieke demonstratie, door bij Annonay een 900 m³ grote 
linnen zak, beplakt met papier en met aluin geïmpregneerd, te 
laten opstijgen met behulp van hete lucht. Voor de opwarming 
werd wol en stro in brand gestoken. De ballon legde een afstand 
van twee km af in een tijd van ongeveer 10 minuten, waarbij een 
hoogte van bijna 2000 meter zou zijn bereikt. 
 
De eerste bemande vlucht: 
Op 15 oktober 1783, werd de eerste bemande vlucht uit de 
geschiedenis uitgevoerd, met als inzittende de natuurkundige 
Jean-François Pilâtre de Rozier. 
 

←  Standbeeld van de gebroeders Montgolfier in Annonay, Ardèche. 
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’S LANDS GLORIE OF DE GEÏLLUSTREERDE 
GESCHIEDENIS VAN BELGIE  

                                                     

Iedereen kent ze wel: de zeer mooi getekende postkaarten van ’s Lands Glorie van de hand van kunstenaar 
Jean - Léon Huens. Een tijdje geleden liep ik op de rommelmarkt in Zele en kon ik de reeks Historia albums 
inclusief de mooie prentkaarten kopen voor een prikje. Ik kon deze koop niet aan mij laten voorbijgaan, 
zeker als ik de zesdelige boekenreeks eens had doorbladerd. Een gevoel van nostalgie overviel me, en al 
snel was ik verkocht voor enkele uurtjes lees- en kijkplezier. De onwaarschijnlijke precisie van deze 
illustraties moet een minutieuze  voorbereiding gevergd hebben van deze te vroeg overleden kunstenaar.   
 

 
 
 
 
                   
 

                                              
 

De werkwijze van Jean - Léon Huens was indrukwekkend. 
Zo was hij dikwijls in het buitenland om informatie in te 
winnen. Zijn zoektocht naar documentatie bracht hem 
onder andere naar bibliotheken en musea waar hij 
vooral op zoek was naar historische waarheid en details.   
 

Hij was heel bedreven in het bewerken van hout en 
karton en hij maakte zelfs kostuums en accessoires zodat 
hij het accent precies kon leggen waar hij dat wilde. 
 

Zijn werkmateriaal bestond uit een grote plank waarop 
hij het papier met duimspijkers vastprikte. Hij had een 
heel arsenaal potloden die hij met een mes scherpte, 
penselen die hij fijner maakte door de punt tussen zijn 
lippen te stoppen, vlakgommen, een groot vergrootglas, 
een spiegel en natuurlijk het schildermateriaal. 
 

Hij zwoer bij penselen en aquarelverf van het merk 
‘Winsor & Newton’ en telkens hijzelf of een vriend naar 
Londen reisde profiteerde hij daarvan om een nieuwe 
voorraad in te slaan. 

↑ NOTGER de eerste Prins-bisschop was een Duitser. Hij stichtte scholen, bouwde kerken en maakte wetten.                        

     ↓ DE HEILIGE GERTRUDIS       ↓ RIDDER ROELAND, neef van Karel de Grote. 



 
 

Alle verzamelaars van de gekende Historia punten die opgroeiden in de jaren ‘50 - ‘60 en later van de 
vorige eeuw, zullen de zes boekdelen van ’s Lands Glorie zeker herkennen. De zes albums die, met hun 
herkenbare groene harde kaften, zonder twijfel de meest omvangrijke reeks illustraties vormen van de 
Belgische geschiedenis, verschenen tussen 1949 en 1961 bij uitgeverij Historia. 

 
 
In elk album konden 80 tot 100 prentjes worden gekleefd, die de spaarders inruilden voor Historia punten. 
De bijna 550 prenten, die telkens worden begeleid door een korte tekst, tonen ons de hoogtepunten en de 
belangrijkste figuren uit de Belgische geschiedenis. Voor de eenvoudige onderschriften die de illustraties 
telkens vergezellen riep Huens de hulp in van Jean Schoonjans, professor aan de Universiteit te Brussel. 
 

 
Voor mij persoonlijk hebben die prentjes een aparte waarde. Ze dragen herinneringen uit mijn jeugd en de 
jaren op de lagere school en ze hebben mijn interesse voor geschiedenis aangewakkerd. En die interesse is 
met de jaren blijven groeien. Ik spaarde als jonge knaap de Historia punten en vergaarde deze van de 
verpakkingen van etenswaren. Misschien zijn de bijhorende teksten bij de prentkaarten iets wat verouderd 
vandaag de dag anno 2018. Toch respecteer en koester ik het grote vakwerk van kunstenaar Huens.  

 

← De Belgische illustrator Jean – Léon Huens overleed 
in Spanje op 24 mei 1982. Hij was slechts 61 jaar oud.  

 
 
 

                                                                   Peter Slabbaert 

GODSOORDEEL 
→ Barbaarse gebruiken in de 
Karolingische periode. Inzake 
recht bijvoorbeeld, werd het 
Godsoordeel erkend. 
 
Wanneer twee tegenstanders 
het niet eens werden, 
ontmoetten zij elkaar in een 
tweegevecht: de overwinnaar 
kreeg gelijk. 

DE SLAG AAN DE SAMBER 
 

← De ontmoeting tussen de 
Romeinse en de Belgische legers 
had plaats op de oevers van de Selle 
(rivier van het Scheldebekken in 
Frankrijk) 
 
De Nerviërs, door hun Koning 
Boduognat aangevoerd, trachten er 
de inval te stuiten, maar ondanks 
hun dapperheid werden zij 
verslagen.  
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihl_D6qdrXAhXDLFAKHWz1AtQQjRwIBw&url=http://www.galerienapoleon.com/&psig=AOvVaw3nYIrvYR6NBGjIjhm6NuuI&ust=1511719978776387
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsoordeel


                                                                                                                                                                            
ACTIVITEITEN IN MAART EN APRIL 2018 

 

Zondag 11 maart 2018 vanaf 10u tot 12u30: ruilvergadering met thematische tentoonstelling Vaticaan 
door Laurent Van Cleef. Om 11u: grote veiling. Breng loten binnen vanaf €4 tot … 
  

          
                   
Vrijdag 23 maart 2018 vanaf 20u tot 22u: gezellige en leuke quiz met toffe verrassing. 40 filatelistische 
vragen gepresenteerd en samengesteld door Guido, Antoine en Peter. Leer iets bij en schrijf je in bij ons 
bestuurslid Laurent. Deelnemen is gratis!    

 
Zondag 8 april 2018 vanaf 12u: ledenfeest! Op het programma: gezellig samenzijn met lekker eten 
(driegangen menu), tentoonstelling ‘2e Wereldoorlog’ door ‘Luc Bonnarens’, uitreiking ‘nieuwe 
wisselschaal’ stempelwedstrijd ‘Paul Knop’ en grote tombola. Einde rond 17u. Prijs bedraagt 25€/persoon 
inclusief aperitief en wijnen. Nog meer weten? Kijk op de laatste bladzijde van dit tijdschrift. 

 

                                                                                           

Vrijdag 27 april 2018 vanaf 20u tot 22u: ruilvergadering met lezing door Antoine D’hoey over ‘plaatfouten 
op Belgische postzegels’. Lezing start om 20u stipt en neemt ongeveer 45’ in beslag. Nadien is er nog de 
mogelijkheid de ruilboekjes te consulteren, materiaal te bestellen of langs te gaan bij onze leden die iets 
aan te bieden hebben. De cafetaria is zoals altijd open!                              
    

      
 
 
 

 

 

nr. 639 V2 Winterhulp : 
punt tussen “I” en “V” in “Hiver” 

 

←↓ Hiernaast en onder twee voorbeelden met plaatfouten. 

nr. 655 V1 St-Hubertus: 
 knobbel op linker achterpoot van hert 
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IK VERZAMEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Ik ben lid geworden van de Zeelse Postzegelclub in de loop van het jaar 2003. Door mijn dochter Leen en 
mijn vader is de interesse voor het verzamelen van postzegels begonnen. Jammer genoeg ging bij het 
overlijden van moeder de verzameling naar mijn zuster. Zo moest ik van nul beginnen. Maar niet getreurd, 
gelukkig was er ook nog een nicht die in Amerika woont. Ze geeft mij elk jaar een boek postzegels van de 
USA met de nodige uitleg erbij. Die boeken bewaar ik zorgvuldig en worden regelmatig bekeken.  
 

              
 

Het bijhouden van de postzegels van België heb ik te danken aan een verzamelaar. De ontbrekende 
postzegels van België heb ik hoofdzakelijk gekocht via veilingen. De duurste Belgische zegels heb ik nog 
niet, daar ben ik nog volop mee bezig. Ik verzamel de postzegels van België voor mijn beide kinderen. Wat 
ze er in de toekomst mee gaan doen, beslissen ze zelf. Ik hoop van harte dat ze hun verzameling zullen 
koesteren. Verder interesseren ook Duitsland en Frankrijk mij. Als thema’s verzamel ik vooral Beethoven, 
Rubens, Scouting, Vliegtuigen en Treinen.  
 

     
 
 

 

Graag stellen we u een nieuwe verzamelaar 
voor die gebeten is door de postzegelmicrobe. 
Aan het woord Johan Waterschoot, woonachtig 
in Zele en alom aanwezig op de veertiendaagse 
ruilvergaderingen van onze club. Johan mist 
bijna nooit een bijeenkomst en tekent present 
op alle belangrijke activiteiten zoals ledenfeest, 
quiz en ontbijtbuffet. Kortom, een lid met heel 
veel passie en inzet voor onze vereniging. In een 
korte uiteenzetting legt hij uit waarom 
postzegels hem dagelijks bezig houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_oene7bnYAhVEKsAKHcR5BocQjRwIBw&url=https://www.demorgen.be/fotografie/fans-vieren-wereldwijd-75ste-verjaardag-elvis-presley-fcb0b321/&psig=AOvVaw1ipj6rPQ-evJEeobWQUdQE&ust=1515002337228590
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkp7Sn8LnYAhWJKsAKHeGSAkAQjRwIBw&url=https://timelesshollywood.wordpress.com/2015/02/06/stamped/&psig=AOvVaw0Ji0_wlr8jF2YlkUW-Y-gK&ust=1515003049663913
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDnaDt7rnYAhUDC8AKHV8TAdUQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_F_Kennedy_1967_Issue-13c.jpg&psig=AOvVaw03YVUTkxrrfSykq-iTYu8N&ust=1515002636875364
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8nP6G77nYAhUrJsAKHcjcB_UQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/fennykeller/postzegels-staatshoofden/&psig=AOvVaw0ZlGFnxla50epRU7tHxoxJ&ust=1515002707177411
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMh8eN8bnYAhVsJ8AKHWBrB50QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/hens1320/beatles-postzegels/&psig=AOvVaw1eBUKh1D5mj87OQa28i9JN&ust=1515003261216925
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_8vv_rnYAhXQCOwKHSk2BakQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/168322104802367545/&psig=AOvVaw3IN5aHdyXPz7ZA-L9ODOdu&ust=1515006934391182
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFqamG_7nYAhVMCewKHdQxA8UQjRwIBw&url=http://www.postzegelblog.nl/2017/05/19/rubens-schilder-adel/&psig=AOvVaw08Y2cfUAtf-5lTkCr2TErI&ust=1515007003404119
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9w-2t_7nYAhVLyKQKHXCiAtcQjRwIBw&url=http://postzegels-van-belgie.skynetblogs.be/archive/2010/04/16/2007.html&psig=AOvVaw1b280OoDOKdcKQ_2r5046-&ust=1515007086880982
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3Njl_7nYAhVRp6QKHQ7zBwAQjRwIBw&url=http://www.postzegelblog.nl/2017/09/18/postzegels-faroer-1985/&psig=AOvVaw1eP6okftyxotW47WMrsYxb&ust=1515007198821745
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJmYrU_7nYAhUSpqQKHW7YA2MQjRwIBw&url=http://www.postzegelblog.nl/2016/11/26/belgische-stoomlocomotieven-deel-1/&psig=AOvVaw1PwIsyxTjCL9ULacnUZgcg&ust=1515007158635629


 
De mooiste postzegel vind ik de Belgische uitgifte 582B (5F+5F met rode opdruk op genummerde kaart): 
Week van het Rode Kruis uit 1941. Waarom? Het is een mooie kaart, ze is prijzig en de postzegel komt 
zelden voor. Hieronder de zeer mooie afbeelding van deze postzegel met opdruk. 

↓ 

 
 
Ik maak geen eigen bladen, maar ik steek de verzamelde postzegels in insteekboeken, en ik stelde nog niet 
tentoon. Vermeldenswaardig is dat ik enkel postzegels verzamel, dus geen postkaarten, foto’s, FDC’s of 
artikels. En tijdens de wintermaanden, in de avonduren werk ik aan mijn postzegels. 
 
Bedankt Johan voor de medewerking. Leve de filatelie!                                                                 Peter Slabbaert 
 
 

 



 
 

LEUK IDEE VAN MARCEL 
                       

Voor wie op zoek is naar bijzondere data van afstempeling kan zelf in het postkantoor een brief afgeven en 
die op het goede uur laten afstempelen.  
Onderstaande afbeelding is zo’n voorbeeld voor 2017 was dit 17-11-17-11 (dag-maand-jaar-uur).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij moeten we vooral rekening houden met: 

 Zon - en feestdagen (kantoren gesloten) 

 We hebben slechts 12 maanden; een 13e bestaat niet. 

 Het uur in de VM is niet het uur in de NM vb: 10u of 20u. 

 Conclusie is steeds de brieven laten afstempelen in de voormiddag.                         Marcel Herwege 
 

DUITSE POSTBODE KRIJGT ROBOT ALS HULP 

 

        
 
De Duitse postdienst onderzocht de mogelijkheden van een robot die de postbode moet helpen bij de 
bezorging van brieven en kleinere pakketten. In Bad Hersfeld in de Duitse deelstaat Hessen werd een 
postrobot zes weken lang getest. De automatische robot volgde de postbode op de voet. 

Bron: Deutsche Post 

OPROEP NIEUW JEUGDLID 
 

Af en toe is er toch nog eens een nieuw jeugdlid dat zich aansluit bij onze club. Deze keer is dat Mauro Van 
Haver uit Grembergen. Hij deed al meteen een oproep die ik dan ook op mijn beurt doorschuif naar alle 
leden van ZPK. Indien iemand postzegels heeft van President Obama ben je altijd welkom bij Mauro, want 
hij is fan van de President. Ik gaf hem reeds een blokje van Obama waar hij alvast heel blij mee was!   
 
 

 

Zo kan 17-12-17-12 niet wegens een 
zondag! 

 
WIE DE UNIEKE STEMPELS WIL MOET 

WAAKZAAM ZIJN! 
 
Voor 2018 zal dat zijn: 18-10-18-10 of 

18-12-18-12 
 

Voor 2019 zal dat zijn: 19-10-19-10 of 
19-11-19-11 of 19-12-19-12 

 
Voor 2020 zal dat zijn: 20-10-20-10 of 

20-11-20-11 
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EEN INTERESSANTE PUBLICATIE 
 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jan Van Gansberghe heeft zich dus verdiept in het inlichtingsbureau van het arrondissement 
Dendermonde. Na een overzicht van de samenstelling van het bestuur en van de verschillende diensten, 
waaronder een post- en verzendingsdienst, worden de verschillende stempels besproken die in het 
hoofdbestuur gebruikt worden. De inlichtingsburelen genoten van  vrijdom van port. Naast het 
hoofdbureel kende Dendermonde nog 17 regionale kantoren of “komiteiten”, van Appels tot Zele. 
Sommige van die regionale kantoren gebruikten eigen stempels. Van Zele is tot nog toe geen stempel 
teruggevonden. 
 
Om u een idee te geven van de werkzaamheden, kunnen we vermelden dat in de periode van november 
1914 tot juli 1916 niet minder dan 54.815 pakketten werden verstuurd en tussen februari 1915 en juli 1916 
ruim 131.000 poststukken (brieven en kaarten) verstuurd of ontvangen werden, cijfers beperkt tot het 
arrondissement Dendermonde. 
 
Alle bekende stempels worden afgebeeld, meestal op volledig poststuk, en uiteraard in kleur. Alles bij 
elkaar genomen is dit werkje van 72 bladzijden, op A5-formaat, zeer interessant, zowel op filatelistisch als 
op heemkundig gebied. Bij de auteur zijn nog enkele exemplaren beschikbaar aan de prijs van 18 euro. Wie 
geïnteresseerd is kan dit best melden aan Pierre Ost. Zeer aanbevolen! 
 
 
 
Guido Lefever 
                                

 
U kent wellicht Dr. Jan Van Gansberghe, eminent 
filatelist en kenner van de postale geschiedenis van 
de Eerste Wereldoorlog. Hij bracht het afgelopen jaar 
al een paar keer een bezoekje aan onze 
ruilvergaderingen. In het kader van een expositie 
“Het lot van opgeëisten, krijgsgevangenen en 
vluchtelingen” die afgelopen herfst in Hamme werd 
gehouden, heeft hij een boekje uitgegeven met de 
lange titel: “Het Belgisch inlichtingsbureel voor 
krijgsgevangenen en geïnterneerden – afdeling 
Dendermonde met zijn hulpburelen”. Ik kocht het van 
de auteur op onze beurs in november. 
 
 
Oorlogsvoerende landen moeten een officieel bureau 
instellen voor inlichtingen over de krijgsgevangenen 
die zich op hun grondgebied bevinden. Reeds op 4 
oktober 1914 werd zo een bureau actief in Brussel. 
Daarna werd een heel netwerk van regionale 
kantoren uitgerold.  Dendermonde kreeg zo’n bureel 
in november 1914. De oorspronkelijke benaming was 
“Kantoor voor inlichtingen en raadgevingen”. 
 



                                                       

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018! 

          

         

 

 

         

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s Annie De Paepe 
 
 

 



 

 
GETANDE MEDAILLONS   DEEL II 

 
Reeks 13B – 16B 

Deze zegels verschenen op 8 mei 1865 en kregen een zeer verzorgde kamtanding 14½.  
 
Zelfs de marge is nu keurig getand zodat men mag aannemen dat de kam uit één stuk bestond. Door de 
kamtanding zijn de hoeken verticaal steeds twee aan twee gelijk en het werk werd zorgvuldig uitgevoerd 
zodat er hier weinig of niets te merken valt over bredere tanden links of rechts. De zegels uit deze reeks 
kenmerken zich trouwens door een veel betere centrage dan de vorige reeksen. De 1c wordt steeds 
afgestempeld met een datumstempel, alle andere zegels krijgen als afstempeling een puntstempel.   
                                                                 

 

 
 

 
 

                                                                               

      

PUNTSTEMPELS: uit het dienstorder 49 van 4 april 1864. 
 
…alle postkantoren worden voorzien van puntstempels met eigen nummer (408 verschillende), te 
gebruiken vanaf 15 april 1864. 
…er wordt geen onderscheid gemaakt tussen perceptie- en distributiekantoren. 
…zendingen voor vervoer per postspoorwagons (ambulant) krijgen een letter (uitzonderlijk twee) gevolgd 
door een volgnummer in Arabische of Romeinse cijfers. 
…landelijke diensten (ruraux) blijven gebruik maken van de blinde lijnstempel (zeldzaam).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VOORLOPERS VAN DE TANDING: J.B. Moens vermeldt in zijn studies dat de firma Gouweloos en broers 
te Brussel, lang vóór het officiële gebruik van de tanding, het publiek informeerde dat zij de vellen 
postzegels konden perforeren tegen een bedrag van 5c per vel. 
 
In andere studies melden de auteurs dat het niet uitgesloten is dat bepaalde firma’s en zelfs particulieren 
overgingen tot privé tandingen, wat zeker niet verboden was. 
 
Van de firma F. VAN HUMBECK te Brussel zijn 3 brieven gekend met telkens de 20c, tanding 12 van 13 en 
23 februari 1863 en tanding 16 van 5 maart 1963 (154e veiling Baeten)   
 
 

13B 
Namur 

25 NOV 65 

15B  ”60” 
Brussel 

Marge mee getand 

16B  “63” 
Brussel Noord 

14B  “130” 
Florennes 

 



 
 
Het verheugt mij te mogen melden dat een zeer actief lid van KFKD, onlangs het geluk heeft gehad, dank zij 
zijn grondige kennis van bestaande documentatie, gewoon op een ruilbeurs een vierde exemplaar te 
ontdekken, waarvan hieronder de bewijzen. 
 
Er moeten er nog meer van bestaan. Uitkijken dus naar alle brieven met afstempelingen van vóór 31 maart 
1863.   
 
 

 
 
In het volgende tijdschrift van onze vereniging zal in een derde en laatste bijdrage worden uitgelegd hoe 
op een eenvoudige manier wordt bepaald tot welke rij een zegel uit de reeks 13A/16A feitelijk hoort. 
 
 
Wordt vervolgd!                                                                                                                                     Raymond Parent  

 



 
BELGISCHE POSTZEGELS IN DE SPOTLIGHT 

 

VIIe  OLYMPIADE   (nrs.179 - 181) IN DE O.C.B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 

                                                                                                                                                      Peter Slabbaert           
               

Bron: Raymond Parent 
   
   
   

Ter gelegenheid van de VIIe Olympiade die in Antwerpen 
plaats grijpt van 14 tot 29 augustus 1920, verschijnt een 
reeks van drie zegels. Zij stellen voor: 5c een discuswerper, 
10c een vierspan, 15c een loper. 
De toeslag van 5c per zegel is opgenomen in het zegelbeeld: 
“Pour les mutilés + 5c Voor de verminkten”.      
 
1.DISCUSWERPER: het gaat om een reproductie van een 
antiek beeld gevonden in de 18e eeuw, dat waarschijnlijk 
gemaakt werd naar de discuswerper van Myron. 
2.VIERSPAN: in de rennen met vierspannen worden de 
binnenste paarden gescheiden door een korte dissel en de 
buitenste vastgehouden door een koppelband. Zij horen niet 
bij de moderne spelen.  
3.LOPER: In de oudheid werden alle spelen voorafgegaan 
door loopkoersen. Meest tot de verbeelding sprekende is de 
marathon, 42km195, die nu meestal als laatste proef wordt 
gehouden.   
België won op de Spelen van 1920 te Antwerpen maar liefst 
36 medailles. 14 gouden, 11 zilveren en 11 bronzen. Tot op 
de dag van vandaag nog altijd een record. 

 

                      1                                     2                                      3 

 

↑ Affiche van de 7e Olympische Spelen 
te Antwerpen. 

↑ Bronzen beeld 
“Discuswerper van Myron”. 

↓ Voorkant medaille 
Olympische Spelen Antwerpen 

1920. 

↑ De eerste Olympische eed werd in 
Antwerpen door onze landgenoot Victor 

Boin (1886-1974) uitgesproken. 
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LUSITANIA 
 

U kent mijn voorliefde voor poststukken. Veel meer dan de loutere postzegel biedt het poststuk de kans 
interessante gegevens op te roepen, op filatelistisch, geschiedkundig of maatschappelijk gebied. Nemen 
we als voorbeeld dit poststuk op 8 maart 1910 vanuit New York verzonden naar Sankt Gallen, Zwitserland, 
waar het op 16 maart aankwam. Gebruikt werd een voorgefrankeerde briefomslag van 2 cent, aangevuld 
met 3 cent in zegels, waardoor het port op 5 cent werd gebracht, het tarief voor een overzeese brief. 

 

 
 

Zoals toen vaak gebeurde werd door de afzender op de envelop aangeduid met welk schip de tocht naar 
Europa diende te gebeuren, in dit geval de S.S. Lusitania. Gaat er nu een belletje rinkelen? De Lusitania was 
inderdaad het schip dat in 1915 door een Duitse U-Boot tot zinken werd gebracht, wat een hevige anti-
Duitse stemming veroorzaakte in de tot dan nog officieel neutrale Verenigde Staten. 
 
 

De Lusitania was een Brits oceaanschip van de Cunard Line. Het werd in 1906 in dienst genomen en had op 
een bepaald ogenblik twee records in haar bezit: het grootste en meest luxueuze passagiersschip en de 
snelste trans-Atlantische overvaart, afgelegd in 4 ½ dagen. 
 
 

 
 

Panoramische foto van ‘De Lusitania’ aan de kaaien in New York. 1907. 

 



 
 
Na het begin van de eerste wereldoorlog had de Britse Navy een zeeblokkade van Duitsland afgekondigd, 
waarop de Duitse marine met voornamelijk onderzeeboten een scheepsoorlog begon. Dat werd uitgebreid 
naar koopvaardijschepen onder Britse vlag en enkele dagen vooraleer de Lusitania de fatale reis naar 
Engeland ondernam in mei 1915 had de Duitse ambassade in de U.S.A. advertenties laten plaatsen waarin 
gewaarschuwd werd voor het feit dat de wateren rond de Britse eilanden oorlogszones waren en dat elk 
schip dat er zich in bevond gevaar liep aangevallen te worden. Op 7 mei 1915, toen het schip zowat 11 
zeemijlen verwijderd was van de Zuid-Ierse kust werd het getroffen door één torpedo. Enkele minuten 
later was er een tweede ontploffing, wellicht te wijten aan ontvlamd kolenstof. Van de zowat 2.000 
passagiers overleefden er 1.200 de ramp niet, waarvan zo’n 10% staatsburgers van de U.S.A., waaronder 
enkele prominente figuren. 
 
De verontwaardiging in de Verenigde Staten was groot en er gingen stemmen op om onmiddellijk de 
oorlog te verklaren aan Duitsland, wat uiteindelijk pas in 1917 zou gebeuren. De Duitsers verdedigden zich 
door te stellen dat het schip munitie vervoerde bestemd voor het Britse leger, iets wat zowel door de 
Britten als de Amerikanen met de grootste stelligheid werd ontkend. Toch was de Duitse admiraliteit 
geschrokken van de reactie en er werd opdracht gegeven geen passagiersschepen meer aan te vallen. 
 
Zoals nogal vaak is de waarheid het eerste slachtoffer van de oorlog. Recent onderzoek heeft aangetoond 
(schoorvoetend toegegeven door de Britse overheid) dat de Lusitania inderdaad een grote hoeveelheid 
munitie vervoerde, waardoor het schip een legitiem doelwit werd. De onwetende passagiers werden dus 
bewust aan een groot gevaar blootgesteld. Volgens sommigen deed de toenmalige Britse regering dit met 
opzet om een aanval uit te lokken en op die manier de Verenigde Staten in de oorlog te betrekken. Deze 
laatste theorie is echter niet onomstotelijk bevestigd. Anderzijds  moeten we ook in ogenschouw nemen 
dat de U-Boot commandant de aanwezigheid van munitie slechts kon vermoeden en dat de Duitse uitleg 
eerder op een rechtvaardiging a posteriori lijkt. 
 
Dat het poststuk aan boord is geweest van de Lusitania lijkt me bewezen. De geschreven vermelding is van 
het zelfde handschrift als het adres, de poststempel is boven de vermelding geplaatst en de termijn tussen 
8 en 16 maart 1910 komt overeen met één van de 101 overtochten die het schip in de richting Engeland 
maakte.  
 
Stel nu dat iemand de twee zegels had uitgeknipt en afgeweekt en de omslag in de vuilbak had gekieperd. 
Dan had ik nu als massawaar twee zegels met stomme (zonder datum of plaats) stempel in de plaats van 
een poststukje dat ooit vervoerd werd door een schip dat geschiedenis heeft geschreven. Is dat niet veel 
leuker? 
 

             
 
 
 
 
Guido Lefever 
 
 

↑ Aankondiging van het ongeval op de 
voorpagina van de  
‘New York Times’. 

↑Detail monument van de Lusitania in 
Cobh  County Cork, Ierland. 
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ZONDAG 8 APRIL 2018 
 

LEDENFEEST 
 

Tomatensoep met balletjes en brood 
 

Parelhoenfilet met kroketten 
                                                                  en groentekrans 
          
                                                         Dessertenbuffet en koffie 

 
Leden en partners 25€/persoon 

(inclusief aperitief en wijnen) 
 

                                                                             
 

PROGRAMMA: 
Start om 12u met aperitief en driegangenmenu 

Doorlopend tentoonstelling 2e Wereldoorlog 
Uitreiking stempelwedstrijd  

met nieuwe wisselschaal ‘Paul Knop’ 
Grote tombola met mooie prijzen 

Einde rond 17u 
 

(Inschrijven kan tot en met vrijdag 23 maart 2018) 
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