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Woord van de voorzitter

Bij het begin van dit nieuw jaar zou ik alle lezers en hun familie de 
beste wensen willen toesturen voor 2013, een jaar dat ons eens te 

meer een aantal verrassingen zal brengen, daar ben ik zeker van.

Een terugblik op het voorbije jaar leert ons dat het een 
goed en boeiend filatelistisch jaar is geweest. Hier hebben 
we met zijn allen voor gezorgd, zowel op lokaal, regionaal, 
nationaal als internationaal vlak. Het past dan ook om alle 
sponsors, medewerkers en sympathisanten te bedanken 
voor de steun. 

Een bijzondere dank gaat dan ook naar de vzw Pro-Post 
die er voor zorgde, jaar na jaar, om onze doelstellingen 
financieel te ondersteunen en die ook voor de toekomst 
voor de nodige steun zal blijven zorgen. De taak van de 
drie partners binnen Pro-Post is en blijft de ondersteuning 
en de bevordering van de filatelie. Het is niet omdat we 
momenteel in een situatie zitten (die we voor 5 jaar ook 
kenden) dat er iets dient te veranderen. Dit is een situ-
atie waar elke partner vanuit zijn eigen ‘thuisbasis’ werkt 
en niet vanuit een centraal hoofdkwartier. Dat heeft zijn 
voordelen, maar ook zijn nadelen.

Tijdens de laatste Raad van Bestuur van 24 november 
2012 werd onze collega Serge Havaux verkozen tot 
ondervoorzitter Brabant-Brussel in opvolging van onze 
betreurde collega André Decré.

Tijden dezelfde vergadering werd, voor de vacante plaats 
van nationaal commissaris Maximafilie, onze collega 
Michel Lambert verkozen om de termijn van zijn voor-
ganger te vervolledigen.

2013 is ook de start van de achtste jaargang van ons aller 
BELGAPHIL. Het is dan ook mijn plicht, als nationaal 
voorzitter, het ganse redactieteam en de vele schrijvers van 

mooie en leerrijke artikels te danken. Hun doorzettings-
vermogen heeft er voor gezorgd dat Belgaphil is wat het 
nu is. Proficiat…..

Dat wil echter niet zeggen dat we nu moeten stoppen met 
het schrijven van artikels, integendeel. Artikels blijven 
steeds welkom op het adres van de hoofdredacteur.

2013 is ook het jaar van de 5 regionale tentoonstellingen. 
De organisatoren zijn al druk bezig om alles klaar te 
stomen en in de verschillende regio’s werden de uitno-
digingen verstuurd. Meer informatie volgt verder in dit 
nummer.

Tot slot kan ik jullie nog meedelen dat de inrichting voor 
de nationale tentoonstelling in 2014 werd toevertrouwd 
aan het provinciaal comité van Brabant. Tijdens de eerste 
vergadering werd het organisatiecomité samengesteld en 
werden reeds de eerste beslissingen genomen.

De tentoonstelling kreeg de naam mee van 
“BRABANTPHIL ’14 – Junex ‘14” en zal waarschijnlijk 
doorgaan in de tweede helft van oktober 2014. Momenteel 
worden op verschillende vlakken onderhandelingen 
gevoerd, zodat het op dit ogenblik onmogelijk is om jullie 
nu enig concreet nieuws te geven. 

We houden jullie op de hoogte.

Rest mij enkel nog om jullie allen een mooi en vruchtbaar 
filatelistisch jaar 2013 toe te wensen.

Eddy Van Vaeck 
Voorzitter
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Roger Callens

Inleiding

In december 1914 was de oorlog al vijf maanden aan de 
gang en waren de soldaten nog steeds in hun loopgraven, 
wat niet de bedoeling was. Ze hadden al lang thuis moeten 
zijn. De soldaten, van beide kampen, uitgeput en geschokt 
door de zware verliezen, stonden tot aan hun enkels in de 
modder en dachten aan huis. 

Het front liep toen van de West-Vlaamse Noordzeekust 
tot de Zwitserse grens. Tegen Kerstmis daalde de tempe-
ratuur onder nul en op sommige plaatsen begon het te 
sneeuwen. De pogingen van de paus en de Amerikaanse 
senaat om de strijdende partijen te bewegen om gedurende 
de kerstdagen een wapenstilstand in acht te nemen werd 
door beide kampen verworpen. Men vertrouwde elkaar 
niet en de oorlog ging in alle hevigheid door. De eerste 
kerstbestanden ontstonden aan het front in België op initi-
atief van de Duitsers en dan vooral Saksische en Beierse 
troepen. De Pruisische troepen namen nooit deel aan deze 
bestanden. Langs geallieerde zijde waren het vooral Britse 
troepen die deelnamen aan deze verbroederingen en in 
mindere mate Belgische en Franse troepen, want die verde-
digden immers hun eigen land. 

De aanzet tot het bestand gaven uitgerekend de Duitsers, 
maar de onderlinge houding van de Duitse soldaten 
verschilde sterk. De Saksen en de Beiers waren graag tot 
een bestand bereid maar de Pruisen wilden hier niets van 
weten en schoten op argeloze Britse soldaten die uit hun 
loopgraven waren geklommen. Op sommige plaatsen 
in de Duitse loopgraven verrezen spontaan kerstbomen 
met kaarsjes en al. Ergens anders werden borden boven 

de loopgraaf gehouden met “frohe Weihnachten, merry 
christmas, we not fight, you not fight”. Beide kampen 
zongen kerstliederen en de woorden “peace, Frieden” 
waren te horen. 

Op eerste kerstdag kwamen aan beide kampen de soldaten 
uit hun loopgraven en werden velddiensten gehouden 
zonder dat er een schot werd gelost. Aanvankelijk 
vormden zich kleine groepjes en liepen enkele moedige 
soldaten het niemandsland in om elkaar te begroeten. 
Vervolgens werden het steeds grotere groepen totdat op 
sommige plaatsen honderden soldaten bij elkaar stonden. 
Er werden handen geschut en men bood elkaar drank, 
sigaretten en voedsel aan. De volgende dag werden de 
doden, die al wekenlang in het niemandsland lagen, in 
gezamenlijk gebed naar eeuwige rustplaatsen gebracht.  
Het duurde niet lang voordat de verhalen van de verbroe-
deringen doordrongen tot de hoofdkwartieren. De 
officieren ter plaatse werden gewaarschuwd dat dit geen 
tweede keer mocht voorkomen op straffe van berechting 
door de krijgsraad.  
Geleidelijk aan begonnen de gevechten opnieuw, op de 
ene plaats wat sneller dan de andere. Soms voerden de 
soldaten nog enige tijd schijngevechten uit door over de 
hoofden van de tegenstander te schieten. Dit duurde zo 
min of meer tot midden januari 1915.
De feiten

Op 24 december 1914 lagen het 1ste Koninklijke Bataljon 
Warwickshire en het Duitse 134ste Infanterieregiment 
tegenover elkaar in de loopgraven te Frelinghien (Fig. 1), 

een gemeente net over de Belgisch-
Franse grens ten zuiden van Waasten. 
In de voorbije nachten was er fel 
gevochten. De Engelse aanval kon 
juist voor de Duitse stellingen gestopt 
worden met als gevolg 600 doden 
en gewonden. In de vooravond van 
24 december was er bij de Duitsers 
een dienst opgeluisterd door  de 
muziekkapel van het regiment en zij 
zongen “Dies ist der Tag, den Gott 
gemacht”. Luitenant Zehmish van 
het 134ste Infanterieregiment (Fig. 
2)  gaf zijn mannen het bevel om 
tijdens deze heilige kerstavond en 
de volgende dagen niet op de tegen-
stander te vuren. Aan de overkant, bij 
de Engelsen, bleef het eveneens rustig. 
De Duitsers begonnen op hun twee 
vingers te fluiten en onmiddellijk 
volgden de Engelsen dit voorbeeld. 
Soldaten Möckel en Huss, die goed 
Engels spraken, kropen uit de loop-
graaf en begonnen een gesprek met 
de Engelsen. Kort daarna werd dit 
voorbeeld gevolgd en weldra stonden 
er een aantal bij elkaar en werden er 
kerstwensen, sigaretten en sigaren 
uitgewisseld.

Hetzelfde gebeurde in de loopgraven 
bij Houplines, Mesen, Ploegsteert 
en Wijtschate. Op verschillende 
plaatsen werd zelfs voetbal gespeeld, 
ondermeer tussen de Schotten 
en de Duitsers van het 133ste 
Infanterieregiment te Wulvergem. 

In de sector van het 17de Beierse 
Reserve-Infanterieregiment (Fig. 3), 
12de Reservebrigade, 6de Beierse 
Reserve Divisie kwam de Britse 
soldaat Jack Reagan, een kapper in 
vredestijd, met een krukje te voor-
schijn en begon het haar te knippen 
van zowel Britten als Duitsers. Enkele 
Duitse officieren verzochten hun 
manschappen om hun wapens te 
reinigen of de prikkeldraadversper-
ringen te versterken in plaats van 
te verbroederen, maar deze oproep 
kende geen succes. 

Bij Ploegsteert lag de 1ste Rifle 
Brigade, 11de Infanterie brigade, 4de 
Divisie (Fig. 4) tegenover het Duitse 
139ste Infanterieregiment, 24ste 
Divisie. Hier vond ook een verbroede-

Het Kerstbestand van 1914

Fig. 1 : Duitse veldpostkaart met tekening van Frelinghien 
door een kunstenaar van het 134ste Infanterieregiment. 

Verzonden via XIX Armeekorps op 12-5-16 van 
Feldlazarett 2 te Quesnoy (een paar km ten oosten van 
Frelinghien) door een gewonde soldaat van het 134ste 

Infanterieregiment, 40ste Divisie.

Fig. 2 : Duitse Feldpost 7-4-15 van 134ste Infanteriertegiment, 40ste Divisie geschreven te Frelinghien.

Fig. 3 : Duitse Feldpost 17-2-16 met briefstempel van 17de Beierse Reserveregiment, 6de Beierse Reservedivisie.

Fig. 4 : Brits Field Post Office 11 Ploegsteert 23-12-14. FPO 11 was van augustus 1914 tot juni 
1916 toegekend aan de 11de Brigade, 4de Divisie.
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De betrokken eenheden

Duitse
•	 3de Beierse legerkorps, 6de Beierse Reservedivisie, 12de Beierse 

Reservebrigade, 17de Beierse Reserveregiment in de sector Ieper.

•	 7de Legerkorps, 14de Divisie, 27ste Brigade, 16de Infanterieregiment 
te Richebourg.

•	 13de Divisie, 25ste Brigade met 13de en 158ste Infanterieregimenten 
en 11de Jäger Bataljon. 26ste Brigade met 15de en 55ste 
Infanterieregimenten te Fromelles.

•	 XIX Armeekorps, 24ste Divisie, 47ste Brigade met 139ste 
en 179ste Infanterieregimenten. 48ste Brigade, 107de 
Infanterieregiment te Armentieres.

•	 40ste Divisie, 88ste Brigade met 104de Infanterieregiment 
en 6de Jagerbataljon. 89ste Brigade met 133ste en 134ste 
Infanterieregimenten te Wulvergem, Ploegsteert Bos en 
Frelinghien.

Britse
•	 4de Divisie met de 10de, 11de en 12de Brigades te Ploegsteert.

•	 5de Divisie met 14de en 15de Brigades te Wulvergem en Mesen.

•	 6de Divisie met de 16de, 17de en 19de Brigades te Frelinghien en 
Houplines.

•	 7de Divisie met de 20ste, 21ste, en 22ste Brigades te Bois Grenier, La 
Boutillerie en Fromelles Road.

•	 8ste Divisie met de 23ste, 24ste, en 25ste Brigades te Picantin, 
Fauquissart en Neuve Chapelle.

•	 7de Indische Meerut Divisie, Gharwal Brigade te Richebourg.

Referenties, websites : 
 D“The Christmas Truce of 1914”

 D“Christmas Truce (wikipedia)”

 D“Der Spiegel 45/2003 Singen mit dem Feind”

 D“Some of the letters-The Christmas Truce”

 D“De kerstvrede van 1914”  3

Fig. 6 : Indian Field Post Office 16 Frankrijk 15-11-14 van Indian Corps.

Sinds het gebruik van geld ingeburgerd is geraakt, hebben vele 
regio’s, landen en volkeren eigen betaalmiddelen uitgegeven. De 

hoeveelheid aan verschillende betaalmiddelen in omloop is dan ook 
van oudsher bijzonder groot. Vandaag gebruiken steeds meer landen 
in Europa een eenheidsmunt: de euro (€). Deze monetaire unie is het 
resultaat van een lang proces dat zijn wortels heeft in het verleden. 
Het muntstuk, dat hier besproken wordt, de “Vierlander” uit 1434, kan 
beschouwd worden als de “voorloper”.

Waar hebben we dat woord “voorloper” nog gehoord? Juist, bij ons aller filatelie.

De Bourgondische hertogen ondernamen de eerste pogingen om in de 
Nederlanden tot een uniform muntstelsel te komen. Als graaf van Vlaanderen 
sloot Filips de Stoute (1342-1404) al in 1384 een monetaire conventie met het 
hertogdom Brabant, maar zonder succes. Filips de Goede (1396-1467) besefte 
dat een politieke eenmaking de ideale basis vormt voor een monetaire eenheid. 

Als opvolger van zijn vader Jan zonder Vrees erfde Filips de Goede in 1419 het 
hertogdom Bourgondië en het graafschap Vlaanderen. Vervolgens, veroverde 
hij de belangrijkste provincies van de Nederlanden: het graafschap Namen 
in 1429, het hertogdom Brabant en Limburg in 1430, de graafschappen 
Henegouwen, Holland en Zeeland in 1436 en tenslotte het hertogdom 
Luxemburg in 1451. Zodoende bezat hij bij zijn dood in 1467 ongeveer het 
volledige grondgebied, dat later België zou vormen.

Filips de Goede kwam snel tot de vaststelling dat een sterke en stabiele 
eenheidsmunt noodzakelijk was om de handel en de economische welvaart 
binnen de verschillende verworven gebieden te stimuleren. Bij ordonnantie 
van 23 januari 1434 voerde hij een uniform monetair systeem in, bestaande 
uit twee goudmunten (Philippus of rijder en halve Philippus of rijder), vier 
zilvermunten, “Vierlander” genaamd (dubbele groot, groot, halve groot en 
kwartgroot) en twee kopermunten (dubbele mijt en mijt). De stukken werden 
in vier vorstendommen geslagen, met name in Brabant, Vlaanderen, Holland 
en Henegouwen. Ze waren alle van hetzelfde type en hadden hetzelfde gewicht 
en gehalte. Dit eenheidsstelsel was gebaseerd op de Vlaamse groot, waarvan 
het gebruik voortaan algemeen was binnen de Bourgondische Nederlanden. 
Enkel de Vlaamse dubbele mijt en mijt botsten elders, in tegenstelling tot de 
goud- en zilverstukken, op weerstand. Inzake kleingeld bleven een aantal lokale 
verschillen nog een hele tijd hardnekkig verder bestaan. 

Van de Vierlander tot de euro

Eddy Van Vaeck: Nationaal voorzitter van de K.L.B.P.

Filips de Goede 
(1396-1467)

Wapenschild  
Filips de Goede

De ‘Vierlander’ van 
Brabant: recto-verso

De naam “Vierlander”, die betrekking heeft op de zilver-
munten, verwijst naar de vier provincies of “vier landen”, 
waar ze geslagen werden. De “Vierlander” wordt ook met 
de benamingen dubbele groot of stuiver aangeduid. Indien 
ook het muntatelier van Namen, zoals oorspronkelijk 
voorzien, dit zilvergeld had aangemunt, dan zou zijn 
benaming “Vijflander” geweest zijn.

ring plaats en de rust duurde zelfs tot 
februari 1915.

In de sector bij Fromelles waren er 
verbroederingen tussen het Duitse 
15de Infanterieryegiment, 26ste 
Brigade,  
13de Divisie (Fig. 5) en Britten 
van de 20ste Brigade, 7de Divisie. 
Gedurende een tiental dagen werd er 
van beide kanten niet geschoten. Dit 
werd bevestigd door soldaat Dixon 
van het 2de Border Regiment, 20ste 
Brigade in een brief geschreven op 
18-2-15.

Het Indian Corps, 7de Meerut en 
8ste Lahore Divisie (Fig. 6), was in 
de sector tussen Neuve Chapelle 
en Givenchy. Verbroedering had 
plaats te Richebourg tussen de 
Gharwal Brigade, 7de Meerut 
Divisie en vermoedelijk het Duitse 
16de Infanterieregiment, 27ste 
Brigade, 14de Divisie.

Een van de merkwaardigste voorvallen 
deed zich voor in Diksmuide waar op 
tweede kerstdag de Duitse soldaten 
aan de Belgen vroegen of er een 
priester aanwezig was. De Belgische 
commandant Lemaire kwam ter 
plaatse met de regimentspriester 
Vandermeiren. Ze kregen er van 
de Beierse majoor een gouden 
monstrans, die hij in de kelder van 
het veldhospitaal had gevonden. De 
overdracht gebeurde op de dichtge-
vroren IJzer. De monstrans staat nu in 
de IJzertoren te Diksmuide.

Fig. 5 : Duitse Feldpost 29-10-15 met briefstempel van 15de Infanterieregiment, 13de Divisie.



8 9

County of Flanders 
Fleur-de Lys

County of Hainaut
Monogram

County of Holland
Rose

Duchy of Brabant
Lion

Er liggen vier exemplaren van de dubbele groot of “Vierlander” van Filips de 
Goede in het museum te kijk (vitrines 14, zaal 4). Het stuk heeft een diameter 
van 29 mm, weegt 3,4 gr en heeft een zilvergehalte van 479/1000. 

De beeldenaar op de voorzijde van de munt geeft het wapenschild van de 
Bourgondische hertogen weer en is identiek voor de vier regio’s. Het omschrift 
kan in twee delen worden opgesplitst. 

Het eerste deel : +PHS:DEI:GRA:DVX:BVRG, betekent: Filips, bij de gratie 
Gods, hertog van Bourgondië, en verwijst naar de naam van de munt, heer 
Filips de Goede. 

De tweede helft van het omschrift verschilt naargelang het vorstendom waar 
het muntstuk werd uitgegeven. Hier wordt de titel van Filips de Goede weerge-
geven volgens de verschillende regio’s: (van boven naar onder).

COMES:FLA(ND) (graaf van Vlaanderen), COM:HANONIE (graaf van 
Henegouwen), COM:HOLD:Z: (graaf van Holland),   
BRAB:Z:LIMB (hertog van Brabant en Limburg), 

De beeldenaar van de keerzijde verschilt naargelang de provincie. Hierop staat 
een lang kruis op voet afgebeeld met tussen de armen afwisselend een lelie en 
een klimmende leeuw. In het ruitvormige hart van het kruis komt een provin-
ciaal symbool voor dat toelaat te achterhalen waar de munt geslagen werd. 

Voor het hertogdom Brabant is dat een leeuw, voor het graafschap Vlaanderen 
een lelie, voor het graafschap Holland een rozet en voor het graafschap 
Henegouwen het monogram H.  
Het eerste deel van het omschrift geeft aan dat het om een nieuwe munt gaat: 
+MONET-A: NOVA (nieuwe munt) terwijl het tweede gedeelte opnieuw 
verwijst naar de provincie waar de munt werd geslagen: DVC: BR-ABANT 
(hertogdom Brabant), C-OMITIS:-FLAND (graafschap Vlaanderen), 
V-ALENCE-NENSIS (Valenciennes, graafschap Henegouwen), COM:HO-
LD:Z:ZE (graafschap Holland en Zeeland).

De gewestelijke symbolen en de omschriften zijn de enige elementen die 
toelaten te achterhalen in welk vorstendom de “Vierlander” werd geslagen. 

Ondanks het feit dat elk gewest onder het bewind van Filips de Goede over één 
of meerdere eigen muntateliers beschikte, vindt men op de munten geen enkel 
muntplaatsteken als verwijzing naar het muntatelier of muntmeesterteken als 
verwijzing naar de muntmeester. Deze verschenen slechts vanaf zijn opvolger, 
Karel de Stoute (1433-1477). Het muntstelsel dat in 1434 onder het bewind 
van Filips de Goede in voege kwam, onderging slechts geringe wijzigingen 
tijdens zijn regering. De aanhoudende prijsstijging van het goud leidde tot 
twee maal toe tot de invoering van een nieuwe gouden munt (de leeuw in 1454 
en de Andriesgulden of Bourgondische gulden in 1466). In 1466 werd het 
zilvergeld gedevalueerd en woog de “Vierlander” nog slechts 2,97 gr.

De “Vierlander” is het tastbare bewijs van een van de eerste pogingen om 
de munt van verschillende Europese regio’s een te maken. Eeuwen later is de 
euro het eindresultaat van een lang proces van samenwerking en pogingen tot 
eenmaking binnen Europa. Dit verklaart waarom de “Vierlander” ook wel eens 
een middeleeuwse voorloper van de euro wordt genoemd.

Sinds 1 januari 1999 behoort de euro tot het financiële landschap en sinds 1 
januari 2002 zit hij daadwerkelijk in onze portemonnee. De voorbereiding van 
de invoering van de  “Europese eenheidsmunt” besloeg meerdere decennia.

1957 Alles begint met de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957. 
Met dit verdrag verbinden de ondertekenaars zich ertoe Europa om te vormen 
tot een “gemeenschappelijke markt”. Doelstelling is de economische welvaart 
te verhogen en bij te dragen tot “een steeds hechter verbond tussen de Europese 
volkeren”. In deze tekst is evenwel geen sprake van de economische en mone-
taire unie, noch van de eenheidsmunt.

1970 Pas in het Verslag-Werner (eind 1970) stelt de Europese 
Gemeenschap de invoering van een monetaire unie in het vooruitzicht. 
De monetaire turbulenties tijdens die periode en het verstrijken van 
de akkoorden van Bretton Woods zullen de voltooiing van dat project 
doorkruisen.

1985 De Europese Gemeenschap lanceert het plan voor een 
Europese eenheidsmarkt. Al snel blijkt dat deze eenheidsmarkt 
moet worden aangevuld met een eenheidsmunt. 

1989 Het Verslag Delors over de Economische en Monetaire 
Unie bevat een plan in drie fasen voor de creatie van een 
eenheidsmunt en een Europese centrale bank. De discussie 
over het Verdrag van Rome is hiermee heropend.

1992 De Europese Gemeenschap wordt door het Verdrag 
van Maastricht omgezet in een volledige Monetaire en 
Economische Unie. De deelnemers leggen zichzelf een reeks 
macro-economische criteria op die moeten worden nageleefd 
om te kunnen toetreden tot de Monetaire Unie.

1995 Tijdens de Europese top van Madrid engageren de 
15 lidstaten zich formeel voor een eenheidsmunt en stellen 
ze een kalender op voor de invoering ervan, op basis van het 
Groenboek van de Europese Commissie over de praktische 
aspecten van de overgang.

1997 Tijdens de Europese Raad van Amsterdam keuren alle 
lidstaten het Stabiliteits- en groeipact goed. Dit pact legt de 
landen die willen deelnemen aan de euro bepaalde gemeen-
schappelijke voorwaarden op inzake overheidsfinanciën, met 
als belangrijkste een beperking van het begrotingstekort tot 
3%, en het pact voorziet in financiële sancties. Deze voor-
waarden zijn noodzakelijk in een asymmetrisch systeem zoals 
het eurogebied, waarin de landen een gemeenschappelijk 
monetair beleid voeren, terwijl het begrotingsbeleid nationaal 
blijft.

1999 De derde fase van de economische en monetaire unie begint op 1 januari. De 
wisselkoersen van de deelnemende valuta’s worden onherroepelijk vastgelegd. De landen 
van het eurogebied voeren een gemeenschappelijk monetair beleid. De euro wordt inge-
voerd als wettig betaalmiddel. Tot in 2001 bestaat de euro enkel in girale vorm (cheques, 
overschrijvingen, bankkaarten). Betalingen aan fiscale en sociale overheidsdiensten 
kunnen zowel in euro als in Belgische frank worden uitgevoerd. Het gebruik van de 
eenheidsmunt is niet verboden, noch verplicht. Griekenland schakelt over op de euro in 
januari 2001. 

Karel de Stoute 1433-1477
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2002 Op 1 januari komen de euromunten en -biljetten in omloop en wordt 
begonnen met het intrekken van de Belgische frank. In België loopt de periode 
van de dubbele circulatie van de euro en de nationale munt af op 28 februari 
2002. 

De muntzijde is voor alle landen dezelfde. De beeldzijde verschilt per land en 
zij mocht ingevuld worden met eigen ontwerpen. Bovendien heeft elke lidstaat 
het recht om ieder jaar een gelegenheidsmunt uit te geven ter gelegenheid van 
een gebeurtenis, belangrijk voor het desbetreffende land.

Spijtig genoeg moeten we ook vaststellen dat een aantal kleine staten zoals 
Vaticaanstad, Monaco en San Marino er in slagen om hun “normale uitgiften” 
uit te geven in een zeer beperkte oplage waardoor zij eigenlijk geen “gangbare 
Euromunt” meer zijn. Dit is zo door de hoge prijzen die moeten neergeteld 
worden om in het bezit te komen van een “standaard jaar-set”. Waar staat ook 
weer geschreven dat gangbare munten niet mogen verkocht worden aan prijzen 
hoger dan de nominale waarde?

Muntzijde € 0,01 tot € 0,10

Muntzijde € 0,20 tot € 2,00

2004 In mei treden tien nieuwe landen toe tot de Europese Unie en 
verbinden zich zo ertoe op termijn de euro als munt in te voeren, 
met name Cyprus, Slowakije, Slovenië, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen en Tsjechië.

2007 Op 1 januari treden Bulgarije 
en Roemenië toe tot de Europese 
Unie en verbinden zich zo ertoe op 
termijn de euro als munt in te voeren. 
Ook Slovenië treedt toe tot het 
eurogebied.

Op 25 maart 2007 was het 50 jaar geleden dat het “Verdrag van Rome” werd onder-
tekend. Voor de eerste keer in de geschiedenis geven de 13 leden (op dat ogenblik) 
van het eurogebied, met name België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Spanje - 
samen een 2€-munt uit om deze gebeurtenis te gedenken. 

Het gekozen ontwerp kwam tot stand dankzij een gezamenlijke inspanning van de 
Europese munthuizen. De munt toont in het midden een open boek met de weer-
gave van het verdrag dat door de zes stichtende lidstaten ondertekend werd op de 
“Piazza del Campidoglio”. Op de achtergrond vinden we het ontwerp van de bestra-
ting, getekend door Michelangelo. Boven het document staat het woord „Europa” in 
de desbetreffende taal en de vertaling van de woorden „Verdrag van Rome 50 jaar”.  
Aan de onderzijde van het ontwerp zijn het jaar 2007 en de naam van het uitge-
vende land weergegeven in de taal van dit land of in het Latijn.  Langs de buitenrand 
van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie weergegeven.

2008 De toetreding van Cyprus en Malta tot het eurogebied op 
1 januari brengt het aantal landen van de Europese Unie dat de 
euro heeft ingevoerd op vijftien.

2009 Op 1 januari treedt Slowakije 
toe als 16de lidstaat tot het 
eurogebied.

2011 Op 1 januari 2011 is het 
de beurt aan Estland om toe te 
treden tot de Eurozone als 17de 
lidstaat.

Het 10-jarig bestaan van de euro begin 2012, heeft zeker niet voor euforie 
gezorgd. De crisis waarin Europa zich momenteel bevindt was vast en zeker een 
van de oorzaken.

Toch hebben verschillende Europese postadministraties deze verjaardag 
herdacht met de uitgifte van een speciale postzegel. 

Laten we dan ook met zijn allen hopen dat de filatelie alle Europese volkeren 
dichter bij mekaar mag brengen. De onlangs toegekende “Nobelprijs voor de 
Vrede” aan de Europese Unie is vast en zeker een hart onder de riem om in 
onze opdracht te slagen.

Wanneer dat zal gebeuren is momenteel nog altijd koffiedik kijken…… 
Maar er is hoop….. en hoop doet leven.

Bronnen: 
•	 Website Nationale Bank van België – Publicatie uit 1991 van L. Herman – Museumgids NBB

•	 Herwerkt en aangevuld met eigen informatie en filatelistisch  materiaal: E. Van Vaeck  3
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“De Postiljon” Boortmeerbeek nodigt u uit op haar 13de Nationale Filateliebeurs op 
zondag 3 maart 2013 van 8.30 tot 15 uur in de Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, 
3190 Boortmeerbeek. Gratis toegang - toegankelijk voor allen - ruime parking - NMBS nabij. 
Info: Ida Van Rillaer, Kwijtveldstraat 26, 3190 Boortmeerbeek - tel. 015 51 52 88 
 e-mail: ida.vanrillaer@telenet.be

De Lokerse Postzegelkring organiseert zijn Nationale Postzegelbeurs op zondag 
24 februari 2013 in 2 zalen en dit van 9 tot 16 uur in het Parochiaal Centrum “St.-Anna”, 
Veerstraat 10, 9160 Lokeren. Toegang gratis - ruime parking - cafetaria met zithoek. 
Info: Paul Smet, tel. 09 348 86 07 - e-mail: smet.bontinck@skynet.be

Op zondag 3 februari 2013, van 9 tot 16 uur, organiseert De Posthoorn Keerbergen, in samen-
werking met de Mechelse Postzegelkring “Opsinjoor” zijn 27ste Filateliebeurs. 
Er is een stand van “André Buzin” en deelname van binnen- en buitenlandse handelaars. 
Toegang gratis: KTA - GITO Keerbergen, Molenstraat 2, 3140 Keerbergen. 
Info: R. Vangrunderbeeck, Sparrenweg 13, 3140 Keerbergen - tel. 015 23 53 91.

Le Cercle Philatélique de Florennes organise le dimanche 28 avril 2013, de 9 à 16 heures en la 
salle de l’Institut St. Joseph rue de Corenne 1 à 5620 Florennes, sa 12e Bourse Multicollection. 
Présence de nombreux négociants réputés - vente spéciale d’un Duostamp sur Florennes. 
P.A.F.: € 1,50 donnant droit à une consommation (suivant tarif ) - parking aisé - accès flèché. 
Renseignements: M. Charles Henuzet tél. 071 68 71 41

De Postzegelclub “De Leiestreek” Bissegem organiseert zijn 23ste Beurs voor Verzamelaars 
op zaterdag 2 maart 2013 van 9 tot 16 uur in de zaal van het ontmoetingscentrum “De Neerstreek”, 
Vlaswaagplein (station) te Bissegem (Kortrijk). 
Inlichtingen: Guido Depoorter tel. 056 35 67 59.

9de Heusdense Ruildag voor Verzamelaars op zaterdag 16 februari 2013 in de Polyvalente Zaal 
Basisschool, Steenvoordestraat 13, 9070 Heusden (O.-Vl.), vanaf 8:30 tot 16:00 uur voor bezoe-
kers. Ruime zaal (meer dan 100m tafels). 
Inlichtingen: Karel De Caluwé, Neerheide 15, 9070 Heusden (O.-Vl.)  
Tel. 09 230 18 93 na 18 uur - GSM: 0498 27 76 52 - e-mail: karel.de.caluwe@telenet.be

Le dimanche 21 avril 2013, le Cercle Philatélique Auvelaisien organise sa 21e bourse interna-
tionale des collectionneurs avec exposition de propagande dans le Hall Omnisports d’Auvelais, 
rue Pont Ste Maxence – 5060 Sambreville. Entrée 1€, restauration, parking aisé. 
Renseignements : Charles BRUART – tél. 071 / 77.10.55 - e-mail : cephila@skynet.be 

De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars organiseert op zondag 
7 april 2013 zijn Filatelistische Ruilbeurs van 9 tot 15 uur in de zaal SCAFNIS, St.-Hubertusplein 
2 Dorp, 3290 Schaffen. Daglidkaart € 0,50, clubleden gratis. 
Info: Denis Winderix, Diestsebaan 111, 3290 Diest - tel. 013 31 11 05.

 Op zaterdag 16 maart 2013, van 9 tot 16 uur, richt de Koninklijke Filatelistische Kring van 
Dendermonde zijn jaarlijkse ruildag in voor postzegels en prentkaarten in de gebouwen van het 
Koninklijk Atheneum, Geldroplaan in 9200 Dendermonde. Toegang gratis. 
Inlichtingen: Hugo Denis, Hof ter Brempt 50, 9200 Dendermonde - tel. 052 21 12 51 
e-mail: dennis.hugo@skynet.be

De Koninklijke Kielse Postzegelkring organiseert zijn 22ste Nationale Ruilbeurs (postzegels 
- poststukken - ongetand België) in de Stedelijke Feestzaal Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg 113, 
2020 Antwerpen. 
Datum: zaterdag 26 januari 2013 - Begin en einduur: 09.00 / 16.00 uur - Toegang gratis 
Info: Luc Impens, tel:  0479/69.01.51 - e-mail: luc.impens@skynet.be

De Koninklijke Kielse Postzegelkring organiseert zijn 3de Filatelistische 5-centdag in 
het Buurtsecretariaat Tir - Tirstraat 35, 2020 Antwerpen. 
Datum: woensdag 17 april 2013 - Begin en einduur: 19.00/ 22.00 uur  - Toegang gratis. 
Info: Luc Impens, tel: 0479/69.01.51 - e-mail: luc.impens@skynet.be  
Betreft mini-ruilbeurs waar goedkope postzegels geruild worden tegen standaardtarieven  
van 0,05 tot 1,00 euro.

De Europese Vereniging van Postzegelverenigingen organiseert op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei 2013, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen (KNBF) en in samenwerking met “de Eerste Kerkraadse 
Philatelistenvereniging” (EKPV) en de “Filatelistenvereniging “’t Fakteurke” Mergelland,  haar 
jaarlijkse tentoonstelling en postzegelbeurs.  
Deze happening vindt plaats in de zalen van: Mondriaan, John F Kennedylaan 301,  
NL 6419 XZ Heerlen, op zaterdag van 11.00 – 17.00u en op zondag van 10.00 – 17.00u 
Info Secretariaat: j.vdbosch@ziggo.nl – www.fakteurke.nl – www.ekpv.nl – www.europhila.eu

Le samedi 2 mars 2013, le Club Philatélique Cominois organise, de 9h00 à 17h00, sa  
4e bourse d’échange de Philatélie, Marcophilie, Cartophilie, Télécartes & BD à 7780 Comines - 
Warneton, Salle ‘Les Marmousets’ (accessible à tous). Entrée gratuite.  
Renseignements : Mr Lefevere Henri. Tél. 056/55.75.73 – 0477 589 947

De  Koninklijke Philatelic Club Cosmos  organiseert haar 2de nationale ruilbeurs met tentoon-
stelling en tombola op zaterdag 23 februari 2013 van 09.30 tot 16 uur in de zaal Meyer van het 
Centrum Oosterveld , Groenenborgerlaan 216  te Wilrijk.  (naast de kerk). Inkom gratis.           
Info : Decoster Johan, tel. 03 3215822 – gsm 0478/422431 e-mail: fj.decoster@euphonynet.be  
 en Serckx Danny , tel. 03.6650212  -  e-mail:  d.serckx.cosmos@gmail.com

Le Cercle Philatélique de la Vallée de l’Escaut à Hollain (Brunehaut) organise le dimanche 
17 mars 2013 de 9 à 17 heures, sa 32e Bourse des Collectionneurs dans la Salle des fêtes, rue de 
Jallain à Hollain (8km de Tournai, Belgique -  13km de St. Amand, France). 
Autoroute E42, sortie 31 - itinéraire fléché. Entrée gratuite. 
Renseignements: Mr. Claude Delrue, tél. 069 23 44 26.

De Wase Ruilclub in Sint-Niklaas organiseert zijn Nationale Ruilbeurs op zondag  
3 februari 2013 van 9 tot 16 uur in het lokaal “Den HOF” (Gildenhuis), Hendrik Heymanplein 7, 
9100 Sint-Niklaas. 
Inkom: Leden gratis, niet leden € 1,00. 
Info: Mevr. Vera Behiels, e-mail: verabe@skynet.be

Le Cercle Philatélique des Fagnes organise le samedi 2 mars 2013 de 9h à17h en la salle 
SUDHAINA, une grande bourse philatélique et cartophile avec une exposition philatélique de 
propagande. Entrée gratuite. Renseignements : au 060/21.33.52 (soir) ou gbaudot@skynet.be  

Agenda, Info’s en Mededelingen

De “Cercle Philatélique ‘Les Timbres’ D’Ham-Sur-Heure” organiseert zijn 7de Ruilbeurs alle 
Verzamelingen op zaterdag 23 maart 2013 van 9 tot 16 uur op het kasteel,  
Chemin d’Oultre-Heure 20, 6120 Ham-Sur-Heure/Nalinnes. 
Ingang gratis - aangepaste toegang voor mindervaliden. 
Inlichtingen: Mme Galland-Leysen, tel. 071 21 74 29 - Mme Kicq-Bourgeois, tel. 0474 33 87 95.

UNIONPHIL 2013, regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter van Brabant zal plaats 
vinden op 9 en 10 februari 2013 in de zaal van het gemeentehuis van Sint-Gillis (Brussel). 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal een voorverkoop van de postzegels “veilig op de weg” 
en de Europa-uitgifte, thema “bestelwagens van bpost” doorgaan. 
Info: Léon Poncé, Secretaris van de tentoonstelling, 157, rue Charles Pichon, F-59123 Bray-Dunes 
- Tel. +33(0)3 285 197 84 - GSM: +33 (0)6 702 183 60 -e-mail: leon.ponce@orange.fr

mailto:cephila@skynet.be
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:j.vdbosch@ziggo.nl
http://www.fakteurke.nl
http://www.ekpv.nl
http://www.europhila.eu
mailto:fj.decoster@euphonynet.be
mailto:gbaudot@skynet.be
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openbare postzegelveilingen

Veilingen 

Van osselaer 

Via onze veilingen verkopen wij 
uw verzameling van postzegels 

munten of postkaarten. 
Deze veilingen staan steeds 

onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder. 

Gegarandeerd de hoogste prijs ! 

TEVENS SCHATTINGEN 
EN EXPERTISES 

vraag vrijblijvend info 
www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com

Koolsveldlaan 39A 
2110   WIJNEGEM 

� 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Volgende veiling 4 mei 

Zaal Ruggehof, Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE 

Materiaal inleveren tot 12 maart 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op 

www.vanosselaer.com 

Vrijdag 14 september 2012

Nee, de koning was er niet en ook geen minister op de 
openingsreceptie. Wie was er dan wel? Onze grootste 
steun en toeverlaat, de heren en dames van Pro-Post, die 
wij, ondanks mijn soms venijnige opmerkingen - vooral 
over het bedrag van de subsidie - enorm dankbaar zijn, de 
dames en heren van bpost, onze vrienden, de burgemeester 
en schepenen van Temse, de handelaars-standhouders, 
het volledige dagelijks bestuur van de K.L.B.P., afgevaar-
digden van de beroepskamer der handelaars,  vele vrienden 
van Oost-Phila, veel vertegenwoordigers van kringen en 
vooral bijna alle deelnemers. Sorry voor al diegenen die ik 
vergeet, die er ook waren en meer dan welkom waren. Ik 
heb de juryleden 
niet geciteerd, 
want die waren 
hard aan het 
werk.

En of er veel 
bezoekers waren? 
Ja, het organisa-
tiecomité stond 
versteld: op 
een vrijdag veel 
bezoekers, heel 
veel bezoekers, 
veel belangstel-
lenden tussen 
de kaders (niet 
alleen deel-
nemers), veel 
mensen aan de 
stand van bpost, 
veel bezoekers 
bij de handelaars (er zijn er altijd die minder tevreden zijn) 
en veel bezoekers aan onze stand van mystamps.

Wat konden wij meer verlangen? Het banket ’s avonds 
maakte de hele dag nog beter. Wanneer ik dan de aanwe-
zigen moe maar tevreden naar huis en naar bed stuurde, 
was ik opgelucht. Ik hoopte dat dit de eerste “goede dag” 
was van een geslaagd weekend.

TEMSIFIL 2012 …
een succes …of vond u van niet?

Zaterdag 15 september 2012

Enkele leden van het organisatiecomité kwamen al vlug tot 
de vaststelling dat niet alles altijd verloopt zoals gepland. 
Integendeel! Met vereende krachten werden de tekort-
komingen rechtgezet. Behalve wat zenuwachtigheid bij 
sommigen was er niets te merken, en al helemaal niet voor 
de bezoekers.

Ook op zaterdag veel mensen tussen de kaders. Juryleden 
en deelnemers 
bespraken samen 
de verzame-
lingen. Vele 
tevredenheid 
uitstralende 
gezichten, maar 
ook boosheid en 
teleurstelling op 
het gezicht van 
anderen. Het 
is nu eenmaal 
een competitie 
en jureren blijft 
nog steeds een 
job gedaan door 
mensen.

De resultaten werden meegedeeld, althans de verdiende 
medailles, Dit was amper gedaan of we dienden ons naar 
de Algemene Vergadering van de Landsbond te spoeden. 

Tijdens de 
enkele minder 
drukke minuten 
stelde ik vast 
dat bpost hard 
“moest” werken, 
dat de hande-
laars druk-
doende waren 
en dat ook de 
mystamps vlot 
over de toon-
bank gingen. 
Aan bpost 
moest gevraagd 
worden om 
extra eerstedag-
enveloppen te 
halen.

Ivan Van Damme: Voorzitter organisatiecommité Temsifil 2012
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kers kwam me het volgende melden : “Vrijdag tapte ik 
mijn eerste Duvel om half elf, gisteren om tien na tien 
en vandaag al om half tien”. Ik wist niet dat filatelisten 
zulke drinkebroers waren of is dit niet zo?  In de namiddag 
“vierden” we de Oost-Vlaamse dag van de Postzegel. De 
wisselbeker werd overhandigd en enkele kringen werden 
gehuldigd voor hun 25- en 50-jarig lidmaatschap bij de 
K.L.B.P. en bij Oost-Phila.

Het Palmares werd daarna afgewerkt. Alle deelnemers 
ontvingen een medaille, een diploma en de meesten ook 
nog een ereprijs. Om 16 uur werd Temsifil 2012 gesloten.

Verzamelingen werden gedemonteerd en om 20.30 uur 
konden we met zijn allen, moe maar tevreden, naar 
huis. Er werd mij gezegd door mensen met ervaring dat 
er tussen de zeven- en  achtduizend bezoekers zouden 
geweest zijn gedurende de drie dagen. Goed?

De mooie presentatie van de zegels die iedere dag werden 
uitgegeven lokte niet steeds het aantal aanwezigen dat 
de presentatie verdiende. Sorry bpost, ik zal trachten om 
daar meer aandacht aan te schenken bij een volgende 
gelegenheid.
Zondag 16 september 2012

‘s Morgens vroeg begonnen enkele leden van de “stuur-
groep” aan de verdeling van de ereprijzen. Over de Grote 
Prijzen (Prijs K.L.B.P.- een prachtige vaas, Medaille van 
de Koning en de Prijs De Troyer) was reeds door de Jury 
beslist. Om kwart na tien stelde ik vast dat er weer veel 
belangstelling was tussen de kaders, bij de handelaars en 
ook aan onze stand mystamps. Eén van mijn medewer-

Op de vergadering van de Landsbond waren 97 kringen 
vertegenwoordigd. Er werden geen wereldschokkende 
verklaringen afgelegd en zeker te vermelden is de receptie 
die van uitstekende kwaliteit was.

De medewerkers aan de bar kwamen me melden dat er 
Blonde Leffe, Duvel en Palm was bijbesteld, net als een 
extra lading koffiefilters.. Het duurde soms 5 minuten 
om een broodje te bemachtigen. Ondanks 3 smeerders 
of smeersters konden we niet volgen. In de namiddag 
bezocht ik weer de handelaars. Twee ervan waren onge-
lukkig, zeven waren tevreden tot zeer tevreden en de 
anderen konden me melden zeker uit de kosten te komen. 
Ik vroeg me af hoe goed het moet zijn vooraleer een 
standhouder zijn tevredenheid uitdrukt.

De heren en dame van bpost kwamen me melden dat ze 
vandaag hadden teruggedacht aan “de goede oude tijd”. 
Gedurende de twee dagen was één zaak me opgevallen. 
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Aan George Celis hebben we de term “overgangsfilatelie” te 
danken. Hij gebruikt de term in zijn studie “La philatélie de 

transition” over de overgang van Belgisch Kongo naar Congo en van 
Ruanda-Urundi naar Rwanda en Burundi.

De overgang van een maatschappij of een groep van één 
toestand naar een andere is historisch belangrijk en heeft 
soms een aantal interessante bijverschijnselen in de fila-
telie. Ze geven een inkijk in fascinerende ogenblikken in 
de geschiedenis. Het verzamelen ervan is niet altijd even 
gemakkelijk omdat de stukken meestal zeldzaam zijn, maar 
een heel korte periode bestaan en soms duur zijn. Langs de 
andere kant krijgen we de geschiedenis in werking te zien. 
Het scherpt ons historisch besef aan en het toont bovendien 
de manier waarop mensen (en de post) ondanks gewijzigde 
omstandigheden probeerden om te blijven functioneren.

België heeft in zijn geschiedenis een aantal van die over-
gangsmomenten gekend. Eén ervan is de overgang van de 
Duitse post in Brussel na de wapenstilstand van 1918 naar 
het normale Belgische postregime.
1. Het begin - 1 oktober 1914

De Duitse post te Brussel trad officieel in werking op 1 
oktober 1914. Deze datum is tegelijkertijd de uitgiftedatum 
van een aantal postzegels en poststukken. 

2. Wapenstilstand - 11 november 1918

Van de dag van de wapenstilstand zijn mij enkel herinne-
ringsafstempelingen bekend, zoals in de bijgaande foto.

Het einde van de Duitse post in Brussel 
in 1918

Fig 1: Duits poststuk afgestempeld op 1 oktober 1914, 1ste dag van gebruik

3. Lokale verdeling van post - 12/14 november 1918

Vanaf 12 november is de postverdeling opgeschort. Enkel 
lokale post binnen de Brusselse agglomeratie wordt nog 
bezorgd, en dit tot en met 14 november. Tot de 13de worden 
nog stempels van de Duitse post gebruikt, maar op die dag 
zijn al Belgische stempels in gebruik. We zien vanaf de 14de 
een merkwaardige verschijning, namelijk een mechanisch 
stempel dat samengesteld is uit een oud enkeltalig Frans 
stempel “Bruxelles Départ” en de datum- en uuraanduiding 
afkomstig uit een Duits stempel. De Duitse post gebruikte 
een 12-urige aanduiding, gevolgd door V voor Vormittag of 
N voor Nachmittag.

Fig 2: Belgische kaartbrief met welwillendheidsafstempeling op 11 november 1918

Fig 3: Duits poststuk met Duitse stempel van 13 november. 

Gerrit Huybreghts: Lid van Studiekring Belgisch Kongo, Belgian Congo Study Circle, Amicale Philatélique

Nu nog wachten op het financiële resultaat.

Graag citeer ik nog enkele verklaringen, mondeling, per 
brief of per email ontvangen:

 DEen van de laureaten van een Grote Prijs per mail : Temsifil was prachtig 

georganiseerd waarvoor mijn dank en welgemeende felicitaties.

 DEen jurylid per mail : Maintenant que la fête est fini, je tiens à te remer-

cier et à te féliciter.

 DDeelnemer B. : beste organisatie, prachtige zaal, veel ruimte, schitterend 

idee het curiosahoekje, moet nagevolgd en nog veel groter worden, 

aanloop voor open klasse. Proficiat.

 DBezoeker die kwam voor curiosahoekje bij bekijken van open klasse : dat 

kan ik ook, en beter! Een nieuwe filatelist??

 DBezoeker P.W. : Ivan, grootse organisatie, beste nationale tentoonstelling 

van de laatste 20 jaar; schitterende accommodatie, veel ruimte voor de 

kopers en voor de bezoekers. Schitterend idee, het curiosahoekje; moet 

groter worden.

 DCollega dagelijks bestuur : Ivan, zo ken ik u, grootse organisatie, je houdt 

alles in de hand, subtiele speech, prachtig werk van je team.

 DLeden stuurgroep : Vriend, we hebben ons niets te verwijten, Temsifil 

stond er en kan nog lang als voorbeeld gebruikt worden.

 DAfgevaardigden van Pro-Post : Er past maar één woord, met jullie 

budget groots! Proficiat met de hele organisatie.

 DMensen van bpost : Dit was lang geleden…………

 DNog een jurylid uit het buitenland : Accueil chaleureux….. tout a été 

parfait…….remerciements pour toute votre équipe….. travail superbe.

Als ik nu geen dikke nek krijg, dan weet ik het niet meer, 
maar zoals ik zei in mijn speech :

“I had a dream………….”

Veel succes aan onze opvolgers in 2014. 3
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Het Belgische stempel is herkenbaar aan een breuk aan de 
binnenste cirkel ter hoogte van de letter “B” van Bruxelles. 
Deze breuk zou dateren van november 1908. Het stempel is 
terug te vinden op heel wat poststukken uit deze periode.

4. De post wordt opgespaard – 14/15 november 
1918

Op 14 en 15 november wordt opnieuw post aanvaard 
door het kantoor van Brussel 1. Deze stukken worden bij 
aankomst afgestempeld en opgeslagen. Ze worden pas vanaf 
de 16de verdeeld en dan voorzien van een tweede afstempe-
ling op datum 16 november 1918. 

De gebruikte postwaarden bestaan uit een bont allegaartje 
van bezettingszegels en poststukken en buiten gebruik 
gestelde Belgische waarden in verschillende combinaties. 

De afstempeling op 14 en 15 november wordt meestal naast 
de postzegels gezet; deze worden pas ontwaard op de 16de. 

Op 22 november is er de intrede van de ktoninklijke familie 
in Brussel. 

5. Heropening van het kantoor Brussel 1 – 16 
november 1918

Vanaf deze datum zijn de postloketten van het centrale 
kantoor Brussel 1 open voor het publiek en wordt de 
verzending naar het buitenland hervat. 

Er is geen eenduidige behandeling van de binnengebrachte 
stukken. Men aanvaardt buiten gebruik gestelde post-
waarden voor verzending, ook van tijdens de bezetting. 
Sommige brieven worden zonder postzegels verzonden. 
Andere postwaarden worden getaxeerd. De te ontvangen 
taks wordt met blauw potlood aangebracht, maar het is niet 
zeker of die taks ook geïnd werd. De gekende “T” wordt 
ook gebruikt, alleen of in combinatie met de waardeaan-
duiding in blauw. Voor briefkaarten is de taks 5 cent, d.w.z. 
het enkelvoudig tarief dat in 1914 van toepassing was in 
België. Het Duitse tarief was op 1 oktober 1918 op 10 cent 
gebracht.

Er zijn in Brussel echter nog geen nieuwe Belgische post-
waarden ter beschikking. Vanaf de 16de worden ook buiten 
gebruik gestelde postwaarden verzonden nadat het port aan 
het loket is voldaan. De stukken worden voorzien van de 
éénlijnsstempel “Port Payé”. 

Fig 4: Poststuk geschreven op de 13de november en met vlagstempel van de 14de. Belgisch 
stempel met Duitse uuraanduiding 8-9.

Fig 5: Buiten gebruik gestelde Belgische postkaart; bijfrankering met bezettingszegel. 
Afstempeling naast het zegelbeeld bij aflevering op 15 november en tweede afstempeling op 
16 november.

Op 25 november ondergaat de mechanische afstempe-
ling een gedaanteverwisseling. De Duitse uuraanduiding 
wordt verwijderd. Op de 25ste wordt er geen uuraanduiding 
gebruikt, en vanaf de 26ste is de oude Belgische uuraandui-
ding weer in gebruik.

Men vindt nog andere mechanische stempels terug. Zo is er 
de afstempeling “Bruxelles Arrivée” die ook bij uitgaande 
post gebruikt wordt. In december wordt een oude tweetalige 
stempel gebruikt die oorspronkelijk bedoeld was voor de 
Internationale Tentoonstelling van 1910 te Brussel.
6. De nieuwe Belgische waarden zijn beschikbaar – 
27 november 1918

Vanaf 27 november worden te Brussel de nieuwe Belgische 
waarden, postzegels en poststukken te koop aangeboden. 
Vanaf dat moment wordt bij de taksering van postwaarden 
terug het volledige strafport gevorderd, d.w.z. het dubbele 
van het normale port. De stempel “Port Payé” wordt vanaf 
27 november niet meer gebruikt te Brussel.

Fig 6: Buiten gebruik gestelde Belgische postkaart met bijfrankering met 3x BZ10, in gebruik 
sinds 1 oktober 1918. Afgestempeld op 16 november.

Fig 7: Brief met gemengde frankering voor een totaal van 20 cent, het briefport gedurende de 
laatste periode van de bezetting.
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Fig 8: Bezettingspostkaart verzonden naar Zwitserland, voorzien van een censuurstempel. De 
kaart was geschreven op de 10de en werd verzonden op 16 november.

Fig 10: Duitse postkaart met stempel “Port Payé” na betaling van de port aan het loket, 
verstuurd op 25 november. De Duitse uuraanduiding werd verwijderd.

Fig 11: Nieuw geleverde Belgische postkaart met mechanisch stempel “Bruxelles Arrivée” 
gebruikt bij verzending. Bijfrankering met nr. 137 type Ia, afgestempeld 2 december.

Fig 12: Buiten gebruik gestelde Belgische postkaart verzonden vanuit Laken 1. Strafport van 
10 ct met een nieuw geleverde Belgische strafportzegel, afgestempeld op 30 november.

Fig 9: Buiten gebruik gestelde Belgische postkaart met 5 cent bijfrankering middels een buiten 
gebruik gestelde Belgische postzegel voor het tarief van 10 ct. Aanduiding strafport van 5 cent 
in blauw potlood. Afgestempeld op 19 november 1918.
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Literatuur

MEDEDELING

De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft zopas zijn 114e studie gepubliceerd.  
Het werk is van de hand van Alain Pierret en Theo Van Damme en heeft als titel:  
De postgeschiedenis en de postmerken van Zelzate.

De studie telt 83 bladzijden en kost 8,00 euro, eventueel te verhogen met 4,00 euro voor verzending binnen België.  
Zij kan worden besteld door storting of overschrijving van dit bedrag op rekening nr. BE90 8906 8410 2332 van 
FISTO, Kollekasteelstraat 14, 9030 Mariakerke.  
Een bevestiging van de bestelling per e-mail wordt op prijs gesteld en voorkomt misverstanden (secretaris@fisto.be).

Als aanvulling op het artikel dat in het Belgaphil N° 27 verscheen kunnen we volgende vlucht melden:

Vlucht Costersmansstad Leopoldstad van 04 februari 1952

Toestel Douglas DC3 C47A - kenteken 00-CBN

Piloot De heer Addendorf

Het toestel vertrok 's morgens vroeg richting Leopoldstad en stortte neer nabij Diabata, een 20 km van Kikwit 
(provincie Kasai). De oorzaak was een stilvallende schroef. De piloot overleefde het ongeval niet.

De briefwisseling bekwam een éénlijnige stempel AVION ACCIDENTE IDIOFA. 
Aankomsstempel Leopoldstad 22/02 3

Ramppost SABENA in Kongo
Filip Van der Haegen: Nationaal Commissaris Aërofilatelie

Jaarlijks wisselen er dankzij onze bemiddeling meer dan 20.000 loten van eigenaar. 
Het uitgebreide aanbod bestaat uit zichtkaarten, brieven & postzegels, 

zowel Belgische als buitenlandse reeksen & verzamelingen. 
Aarzel niet ons te contacteren indien u individuele loten of verzamelingen te koop wil aanbieden. 

Reeds 20 jaar tot uw dienst.

Annuellement plus de 20.000 lots changent de propriétaire grâce à nos ventes publiques.
L’offre importante et variée se compose de cartes postales, de lettres et de timbres 

sous forme de séries ou de collections de Belgique et de l’étranger.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez réaliser vos lots isolés ou vos collections.

Frans Annie Marc Marcel Bart Hugo

 

€ 2500 ➠ € 5600

Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73

info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

Frankrijklei 120
2000 Antwerpen

€ 1000 ➠ € 6000

€ 150 ➠ € 560 € 300 ➠ € 900€ 600 ➠ € 2600€ 500 ➠ € 1300€ 300 ➠ € 1650 € 250 ➠ € 720

€ 250 ➠ € 2400 € 7500 ➠ € 10500

Enkele voorbeelden van onze topresultaten ( Inzet ➠  Opbrengst )

mailto:secretaris@fisto.be



