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

B

ij het begin van een nieuw filatelistisch seizoen hoort uiteraard extra nieuws. En
dat is ook dit jaar niet anders. De meeste onder de leden weten al veel langer
dat het Huis van de Filatelie in Jette sinds een aantal maanden te koop stond. Dat is
ondertussen verleden tijd, het huis is verkocht en de K.L.B.P. mag verhuizen. Tijdens de
laatste vergaderingen van Pro Post werd er beslist, meerderheid (bpost en BBKPH) tegen
minderheid (KLBP), dat de bibliotheek van bpost en de zetel van Pro-Post verhuizen naar
Mechelen. Bovendien werd er ook beslist om geen ander pand aan te kopen, iets wat een
aantal maanden als een zekerheid werd besloten. En daar sta je dan als K.L.B.P……..
Tijdens de “Bijzondere Raad van Bestuur van zaterdag 8 september 2012” werd de beslissing
genomen (met een meerderheid van 90% van de aanwezige stemgerechtigde leden) om een betaalbaar pand te zoeken en ook aan te kopen in de (grote) Brusselse regio. We zijn op zoek naar een
pand dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Deze keuze kreeg de voorkeur op de beide
andere mogelijkheden, namelijk een verhuis naar de zegeldrukkerij in Mechelen of een schenking
van onze boeken en tijdschriften aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Deze verhuis brengt met zich dat vanaf 11 september 2012 de bibliotheek voor onbepaalde tijd
zal gesloten zijn. Ook vragen betreffende de bibliotheek per mail of brief kunnen in deze periode
niet beantwoord worden, omdat alle materiaal ingepakt staat. Misschien is dat voor sommigen
onder jullie spijtig, maar het is zo….. Niets aan te veranderen. Maar wees gerust, het dagelijks
bestuur is al aan het werk begonnen en wij houden jullie op de hoogte van de verdere evolutie via
de provinciale vergaderingen. Wij hopen in het voorjaar van 2013 weer operationeel te zijn vanuit
ons eigen stekje.
Mogen wij dan ook met aandrang vragen aan de verantwoordelijke uitgevers van de verschillende
clubbladen om deze vanaf heden niet meer op te sturen naar Jette. Men kan ze best zenden aan de
bibliothecaris: Michel Erauw, Zwaluwenveld 21, 1970 Wezenbeek-Oppem.
Voor de meeste leden zit de vakantie voor 2012 er weer op. Anderen moeten er nog aan beginnen.
De eerste vergaderdagen van het nieuwe seizoen zijn bij de meeste clubs een feit en de eerste manifestaties al achter de rug. Bij het lezen van dit niet onbelangrijk voorwoord heeft TEMSIFIL 2012
zijn deuren al gesloten. Op naar de volgende nationale manifestatie in 2014. Hoe het verlopen is
tijdens de nationale tentoonstelling, heb je zelf kunnen ondervinden, althans voor zij die er waren.
En zoals gewoonlijk hadden de afwezigen eens te meer ongelijk. In deze uitgave gaan wij jullie
natuurlijk uitgebreid berichten.
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2013 is het jaar van onze regionale tentoonstellingen met
wedstrijdkarakter die in de verschillende regio’s doorgaan.
Verder in dit nummer kan je dan ook de verschillende
data lezen. Uiteraard zullen jullie ook verder geïnformeerd
worden door de verschillende inrichters die al volop aan
het werk zijn.
De komende weken zal ook de voorstelling plaatsvinden
van het uitgifteprogramma voor 2013. Meer kan ik hier
helaas nog niet over vertellen, dat zal binnenkort gebeuren
door bpost.
Zoals aangekondigd voor enkele maanden neemt de
K.L.B.P. in 2013 niet deel aan de internationale tentoonstellingen buiten Europa, dit om de door u welgekende
redenen. De enige tentoonstelling waar we wel deelnemen is het “European Championship for Thematic
Philately”, van 2 tot 4 mei 2013 in Essen (DE) tijdens
de Internationale Briefmarken-Messe aldaar. Dit is een
competitieve tentoonstelling met FEPA support. Voor
meer info kan je terecht bij de nationale commissaris voor

Belgische Pakketbootkaarten

thematische filatelie Koenraad Bracke.
(kobra22@telenet.be)
Tot slot nog even dit, gelieve alle vragen, correspondentie
en andere zaken toe te sturen aan het secretariaat of aan
de voorzitter, dit op de door u gekende adressen. Vermijd
ook, indien mogelijk, de telefonische contacten tijdens de
weekends. Uw dagelijks bestuur en alle andere mensen die
werken voor ons aller K.L.B.P. hebben ook recht op een
vrij weekend. Denk ook even aan hen.

Luc SELIS: Nationaal Commissaris Postwaardestukken

D

e Belgische posterijen begonnen de uitgifte van briefkaarten
(bekend onder de naam “Carte Correspondence”) op 1 januari
1871. Vanaf 1897 werden ook geïllustreerde briefkaarten uitgegeven
en vanaf juni 1899 werden reeksen propagandabriefkaarten uitgegeven
met als onderwerp de pakketbootdiensten van de Belgische Staat op de
scheepslijn Oostende-Dover. In het begin waren deze kaarten alleen te
koop op de pakketboten, aan het loket van de kaartjesverkopers. Later,
vanaf juni 1904 werden deze kaarten ook verkocht in de postkantoren
van Oostende. In de periode 1899 tot 1924 werden niet minder dan 97
verschillende pakketbootkaarten uitgegeven.

Wij als dagelijks bestuur hopen op uw begrip te kunnen
rekenen en van zodra er meer nieuws te rapen valt krijgen
jullie dit als eerste te horen.
Tot later
Uw voorzitter
Eddy Van Vaeck

Voor de (summiere) beschrijving van de diverse types
van deze pakketbootkaarten verwijs ik de geïnteresseerde
verzamelaar door naar de catalogus van de SBEP. Dit
artikel behandelt een aantal van de niet alledaagse pakketbootkaarten en hun gebruik.

100 jaar station Gent-Sint-Pieters

Het station Gent-Sint-Pieters werd op 19 november 1912 officieel geopend. Om deze verjaardag
te vieren geeft het Filatelistisch Centrum van NMBS-Holding een spoorwegzegel uit. De
voorverkoop gaat door tijdens het feestweekend van 24 en 25 november van 10 tot 17 uur in het
station Gent-Sint-Pieters.
• gewoon vel gepresenteerd in een enveloppe – 7 euro
• genummerd vel gepresenteerd in een enveloppe (oplage 1.250) – 10 euro

Op de eerste reeks kaarten, verschenen op 31 augustus
1899 werd een getekende afbeelding van een oude pakketboot afgebeeld met daaronder de naam van het schip (fig. 1).
Bij het drukken van bovenstaande kaart is blijkbaar iets
misgelopen. Eerst werd de naam van het schip “Princesse
Clémentine” gedrukt, maar die werd vervolgens overdrukt
met de naam van een ander schip: “Prince Albert”. Er
werd nog nooit een tweede dergelijke kaart gevonden…

• postkaart gepresenteerd in een enveloppe – 2 euro

Na de voorverkoop enkel te koop bij NMBS-Holding:
• in het Filatelistisch Centrum: Frankrijkstraat 85 in 1060 Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid) (elke



Om de verkoop van deze kaarten aan boord van de schepen te stimuleren,
werden een klein aantal van deze kaarten bedrukt met een drietalige publicitaire tekst (fig. 2 & 3). Deze drietalige tekst is zowel gevonden op de kaarten
voor binnenlands gebruik (5 centiemen groen), als op deze voor gebruik
binnen de landen van de UPU (10 centiemen oranje). Deze kaarten werden
tentoongesteld aan de loketten van de kaartjesverkopers aan boord van het
schip. Tot nog toe heb ik 7 verschillende van deze kaarten kunnen vinden, met
verschillende namen van schepen, maar ook met verschillend lettertypes van de
publicitaire tekst.

fig. 1

werkdag van 9.30 tot 12.30 - behalve op woensdag en op afspraak)

• via de webshop (vanaf oktober 2012)
• via overschrijving op rekeningnummer 363-0752067-66

(IBAN BE07 3630 7520 6766 / BIC BBRU BE BB) – details van de bestelling per telefoon of via mail
bezorgen

Bijkomende inlichtingen: 02/525 22 54, filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internet site: www.nmbs-holding.be/filatelie
 fig. 2

 fig. 3

Bericht van kennisgeving: Een lang verwachte terugkeer

De Vereniging van Kongo-verzamelaars meldt ons de nieuwe publicatie van
de “Cahiers du Congo”, tijdschrift dat in 2005 ophield te bestaan.
Een nieuwe verjongde ploeg vol dynamisme werd samengesteld onder impuls
van mevrouw Deneumostier en de heren Frennet, Henuzet, Hopperechts en
Stockmans.
Het eerste nummer van de nieuwe reeks die om de drie maanden zal
verschijnen is zopas van de persen gerold.
Voor meer informatie contacteer Mevr. Deneumostier, Rue Fays 149 in
4400 Yvos-Ramet.
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De aangekochte kaarten konden ook aan boord afgegeven worden ter verzending (fig 4 & 5). Zij werden dan aan boord afgestempeld met de 23mm
enkelcirkelstempel van het ambulante kantoor “PAQUEBOTS BELGES
/ OSTENDE-DOUVRES”. Voor de afstempeling werd altijd zwarte inkt
gebruikt. Er bestaan echter enkele kaarten, afgestempeld in 1910, waar paarse
inkt gebruikt werd (zie afbeelding 7).
 fig. 4

Met de invoering van de tweetaligheid in 1910 werden
ook de stempels aan boord van de schepen gewijzigd.
De ambulante stempel werd een type van 28 mm met
de tweetalige tekst “PAQUEBOTS-PAKKETBOTEN /
OOSTENDE-DOVER” (fig 8).

 fig. 5



fig. 8

Na de Eerste Wereldoorlog, toen de zegels
van vóór de oorlog niet meer frankeergeldig
waren, diende ook de oude voorraad kaarten
(met de zegeltypes uit de periode van Leopold
II) ongeldig gemaakt te worden. Dit gebeurde
door een manuele opdruk met een tweetalige ingekaderde lijnstempel “ANNULÉ /
ONGELDIG”. De ongeldig gemaakte kaarten
voorzien een vaste tekst (reclame voor het
bezoeken van de slagvelden waar de Britten
gevochten hadden) en dienden opnieuw
gefrankeerd te worden. Slechts enkele van deze
kaarten zijn bewaard gebleven, allen verstuurd
naar adressen in Engeland (fig 9).

 fig. 6

 fig. 7

Bij gebrek (?) aan de reguliere datumstempel werd de zegel zeer uitzonderlijk
ook ontwaard met de ingekaderde lijnstempel “PAQUEBOT” (fig. 6). Met
deze laatste stempel zijn slechts enkele kaarten gekend.

fig. 9

In 1921-1922 verschenen nieuwe pakketbootkaarten met het zegelbeeld van Koning Albert van de uitgifte van 1915
(fig. 10 & 11). Voor binnenlands gebruik werd een kaart van 15ct (paars) uitgebracht, voor buitenlands gebruik werd
het tarief 30ct (rood). Van elke kaart werden twee versies uitgegeven. Het verschil tussen de twee versies was de veelkleurige afbeelding op de rugzijde van de kaart: de ene stelde reizigers voor die aan boord van het schip gingen
(afb 10a), de andere een tekening van twee pakketboten op zee (afb. 11a).


fig. 10



fig. 11

Kaarten welke niet aan boord werden gepost kregen de stempel van een
gewoon postkantoor, of wanneer afgegeven op de treinverbinding OostendeBrussel of Oostende-Verviers (aansluitend op het schip) kregen zij de stempel
van het ambulante (trein-) kantoor.
Het spreekt vanzelf dat kaarten afgestempeld op de schepen een meerwaarde
aan een collectie geven, vooral gebruikt na 1904 zijn ze zeldzaam.
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10ct. Door de invoering van het verlaagd tarief van 5ct voor de prentkaarten met alleen een beleefdheidsformule van
maximaal 5 woorden, werd ook een aantal kaarten overdrukt met 5ct. Door de zeer geringe verkoop van de kaarten van
30ct, oorspronkelijk bedoeld voor de buitenlandse dienst, werd de hele voorraad overdrukt met 5ct of 10ct, beiden voor
binnenlands gebruik.

fig. 10a

De zeldzaamheid van de kaarten type reizigers met opdruk (16a, 17a, 18a en 19a) is ook te verklaren aan de uitgiftedata
van de oorspronkelijke kaarten type 14 en 15. Doordat de kaarten van type reiziger (14a en 15a) bijna een jaar eerder
uitgegeven waren dan die van het type pakketboot (14b en 15b), waren er al veel meer van verkocht toen beslist werd de
voorraad te voorzien van een opdruk.

fig. 11a 

Analoog met de eerste uitgiften van 1899 werden ook van deze uitgifte een
aantal kaarten bedrukt met propaganda om de verkoop te stimuleren. De tekst
verschilde opnieuw volgens het beoogde gebruik (binnenlandse of buitenlandse
dienst). Deze kaarten met opdruk werden aan de loketten aan boord tentoongesteld. Zeldzaam, maar niet zo zeldzaam als de propagandakaarten van de
uitgiftes van 1899 (afb. 10 en 11).

Ook van de kaarten met overdruk van 5ct en 10ct zijn enkele types zeer zeldzaam, zoals de nummers 16a en 17a hier
afgebeeld (type reizigers). (Afb. 15 en 16).





fig. 12





fig. 15

Dat niet alle pakketbootkaarten voor hun eigenlijke doel gebruikt werden, toont bovenstaand voorbeeld (afb. 17). Een deurwaarder uit Brussel liet (privaat) een voorraadje kaarten overdrukken met
zijn adreswijziging. Door ook de vermelding Carte Postale – Postkaart te overdrukken kon hij deze
melding versturen aan het verlaagde tarief van 5ct terwijl
het gangbare tarief voor een briefkaart in die periode 15ct
bedroeg. Maar de afzender had geen geluk, de geadresseerde in Luik was overleden en de kaart werd “REBUT”
verklaard. Eigenlijk een “voorloper” van de adreswijzigingskaarten welke in 1937 in omloop kwamen.

fig. 13

Samen met de nieuwe kaarten werd na WO1 aan boord van de schepen ook een nieuwe stempel
in gebruik genomen. De stempel was opnieuw een type van 28mm diameter maar nu was de tekst
volledig tweetalig (Nederlands boven, Frans onder). Door de twee lijnen tekst boven en onder in
de kroon verdween het jaartal uit de datumaanduiding, we zien dus alleen nog uur, dag en maand
(afb. 12 en 13).

Het einde….

Van de pakketbootkaarten type Albert I zijn sommige types zeer zeldzaam. Hierboven als voorbeeld
de kaart 15b van 30ct (met afbeelding pakketboot op rugzijde) waarvan er slechts één postfris en
één gebruikt exemplaar gekend is (afb. 14).
Waarom is de kaart 15b van 30ct zo zeldzaam? Dit is een
combinatie van factoren. De kaart 15b werd pas bijna
een jaar na de kaart 15a (van hetzelfde tarief ) uitgegeven.
Daardoor werd de voorraad van de kaarten 15a eerst
verkocht. Korte tijd daarna, na de introductie van het
tarief voor prentkaarten, werd beslist de volledige overblijvende voorraad van de kaarten van 30ct te overdrukken
met 5ct of 10ct. Gezien de kaarten van type 15b weinig
of niet verkocht waren vóór de overdruk, vindt men dus
zeer moeilijk dit type zonder overdruk, wat hun zeldzaamheid, zowel postfris als gebruikt, verklaart.
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fig. 14

Door de invoering van het nieuwe tarief voor prentkaarten op 1.1.1923 werden de kaarten van voorgaande
uitgifte overdrukt met het nieuwe (verlaagde) tarief van

fig. 16



Op 22.12.1930 werden alle pakketbootkaarten buiten
gebruik gesteld en verdwenen ze definitief. De korte
gebruiksperiode (slechts 27 jaar - niet tijdens WO1), een
gering aantal kaarten en de zeldzaamheid van sommige
kaarten en afstempelingen maken de pakketbootkaarten
een zeer geliefd verzamelgebied… Veel geluk met de
schattenjacht.

fig. 17

Tabel met aantal kaarten per type:
Type

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aantal

18

18

9

9

3

3

4

14

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Totaal 97 kaarten

Bronnen: eigen verzameling en catalogus van de SBEP. 3
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Volgende veiling 15 december
Kijkdagen 14 december (17-21 uur)
en 15 december (9-12 uur)
Zaal Ruggehof, Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE

Literatuur

veilingcatalogus online op
www.vanosselaer.com
WEFIS-studie 133 - West-Vlaamse doorzendingen
Eerste deel 1794 - 1969

openbare postzegelveilingen

Veilingen

Zopas verscheen de WEFIS-studie 133 ‘West-Vlaamse doorzendingen (Eerste deel 1794 - 1969).
Een overzicht werd opgemaakt door Michel Van de Catsyne, jaren geleden met “Belgische Voortzendingen” laureaat
van de eerste tentoonstelling met wedstrijdkarakter in West-Vlaanderen.
In deze en de in het najaar te verschijnen studie worden chronologisch behandeld:
• de onderrichtingen in verband met het doorzenden naar een andere bestemming van poststukken die de kantoren niet hadden
kunnen uitreiken;

• de gebruikte doorzendingstempels en -etiketten;
• de postale pluspunten die sedert de ‘déboursé’-periode op doorzendingen kunnen voorkomen.

Een honderdvijftigtal afbeeldingen illustreren het allround karakter van deze studie.
De studie telt 60 pagina’s.
De kostprijs van dit nummer bedraagt € 7,00 (+ € 2,00 portkosten / Europa + € 5,00) en is te bestellen bij de heer
Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te 8400 Oostende. Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 - BIC
GEBABEBB van WEFIS - 8400 Oostende, met vermelding WEFIS Studie 132.

Van osselaer
WEFIS bestaat 40 jaar !

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

WEFIS, de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring bestaat dit jaar veertig jaar en publiceert traditiegetrouw, buiten
het abonnement, een Lustrumnummer.
Wie deze ruim 100-bladzijden tellende jubileumuitgave wenst te bestellen, stort € 15,00 (verzendingskosten inbegrepen) op het rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 - BIC GEBABEBB van WEFIS 8400 Oostende, met
de vermelding ‘Lustrumnummer 8’.
Alvast een greep uit de inhoudstafel:
• Enveloppen van het formaat visitekaartje gebruikt tijden W.O. I,
door B. Blontrock

• Onfrisse praktijken op de Kanaaleilanden ten laste van de Britse Posterijen,
door L. Content

• De Belgische aanwezigheid in China rond de eeuwwisseling en hun correspondentie,
door F. Danneels

• Evolutie van de collipost in België (binnenlands verkeer, 01.06.2005 tot …),
door J. Goes

• Oorlogsbrief uit Vlissingen (december 1809),
door R. Lisabeth

• De eerste regelmatige nachtvluchtdienst in Europa,
door W. Major

• De aankomststempels van Denemarken,
door W. Ronsse

• De heroprichting van de post te Oostkamp na W.O. I,
door G. Smessaert

• Brieven uit Groot-Brittannië tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763),
door W. Vande Wiele

• De kleine oorlog (1890),
door H. Viaene
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Agenda, Info’s en Mededelingen
De Zeelse Postzegelkring organiseert haar 25e Nationale Postzegelbeurs op zondag
18 november 2012 van 9u tot 17uur in de Gemeentelijke basisschool Bookmolenstraat 2 te
9240 Zele. Gratis ingang en Parking.
Inlichtingen: Van Cleef Laurent tel. 052 44 63 96 of laurent.van.cleef@telenet.be .

Op zaterdag 27 oktober 2012, van 9 tot 17 uur doorlopend, organiseert postzegelclub Philac
Avelgem reeds voor de 17de keer haar ruilbeurs.
De verzamelbeurs vindt plaats in de gebouwen van het Ontmoetingscentrum Spikkerelle,
Scheldelaan 6, Avelgem. Ruime parking - GRATIS toegang.
Inlichtingen: Philac Avelgem p/a Nieuwstraat 84, 8581 Waarmaarde of bereikbaar per
email: luc.poignie@telenet.be of w.callemaert@telenet.be
Le Club Philatélique de Soignies organise le samedi 27 octobre 2012, de 9 à 17 heures, dans la
salle de la Paix (Place du Millénaire) EPHOPHILA, une exposition “thème libre” dans le cadre de son
45e anniversaire. Entrée gratuite - vaste parking
Info: Jean-Philippe LOSFELD, 7060 Soignies - tél. 067 33 39 02.
Schaffen Diest organiseert op zondag 28 oktober 2012 zijn Filatelistische Ruilbeurs,
van 9 tot 15 uur, in zaal SCAFNIS St.-Hubertusplein 2 - Dorp, 3290 Schaffen.
Daglidkaart € 0,50 (clubleden gratis)
Inrichters: Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars - Afdeling Diest
Info: Denis Winderix, Diestsebaan 111, 3290 Diest - tel. 013 31 11 05.
De Oudenburgse Postzegelclub organiseert zijn 15de Ruibeurs op donderdag 1 november 2012
van 9 tot 17 uur in het gebouw IPSO FACTO, Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg.
Toegang gratis - ruime parking
Inlichtingen: Desmedt Eddy, Oude Brugseweg 268, 8460 Roksem, tel. 050 81 33 60
en Lachat Germain, Nieuwstraat 42, 8460 Oudenburg, tel. 059 26 82 14
De Postzegelclub Phila Wachtebeke organiseert op zaterdag 8 november 2012 de Jaarlijkse
Postzegeltentoonstelling samen met andere hobby’s in het Cultureel Centrum, J.Persijnplein, 6,
Wachtebeke. Van 9.30 u tot 18.00 u.
Inlichtingen: email gilbert.van.de.voorde@telenet.be
De Vilvoordse Postzegelclub organiseert een Filatelistische Ruildag op 11 november 2012 van
9:00 tot 15:00 uur in de refter van het Koninklijk Atheneum in 1800 Vilvoorde, met de medewerking van een buitenlandse handelaar gespecialiseerd in thematische filatelie en postgeschiedenis.
Ingang langs de schoolparking: Van Helmondstraat 6, 1800 Vilvoorde
Inlichtingen: www.brafila.be - Francis Dochez, tel. 02 305 47 21 of
email: dochez.francis@skynet.be.
‘t Vlaams Hoofd Postzegelkring Antwerpen Linkeroever nodigt u allen uit op hun Jaarlijkse
Postzegelbeurs op zaterdag 17 november 2012 van 9:00 tot 16:00 uur.
Waar: zaal “Sint Anneke Centrum” (S.A.C. naast de kerk) Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
Linkeroever. Toegang gratis.
Info secretariaat: Jan Van Grimbergen, Alsemstraat 14, 2050 Antwerpen L.O.
tel. 03 219 69 87 - vangrimbergenjan@skynet.be
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Le Groupement Philatélique "Les AMIS DE MONTIGNY" vous invite le samedi 24 novembre 2012, de
9 à 17 h. à sa 6e bourse d'échange toutes collections, au Centre Culturel de Montigny-le-Tilleul,
rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul. Parking aisé et gratuit.
Renseignements : Guy De Praeter, tel. 0471.85.48.18. Email : guydepraeter@hotmail.be
De Leuvense Postzegelkring " Loven Boven" organiseert op zondag 2 december 2012
haar 28ste postzegelbeurs in het Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 in
3000 Leuven. Toegang gratis. 9-16u .
Info.: W. Verlinde 016/40 27 45 of wilfried.verlinde@pandora.be
De Mechelse Postzegelkring ‘Opsinjoor’ organiseert op zaterdag 1 december 2012 de
7de Postzegelbeurs van 9u tot 16u in zaal: “De Brug” Nekkerspoelstraat 366, 2800 Mechelen.
Ruime parking naast de kerk en in de buurt. Verkoop van MyStamp ‘Opsinjoor’.
Algemene toegang gratis.
Inlichtingen: Voorzitter dhr. Jos Mareels, Oude Liersebaan 7, 2800 Mechelen - tel. 051 20 62 79
		
e-mail: jos.josette@skynet.be
De Koninklijke Postzegelkring Philatelia Alosta organiseert zijn 55ste Internationale
Ruilbeurs op zaterdag 8 december 2012 - van 8u30 tot 17 uur in de Sint-Annazaal te Aalst
Inlichtingen & reservaties: tel. 053 70 07 83 of email naar ruilbeurs@philatelia-alosta.be
www.philatelia-alosta.be
ARPO – JARPO Lier stelt zijn 21ste nationale ruildag met postzegeltentoonstelling en jeugdatelier
voor op zondag 9 december 2012 in zaal ’t Karthuizershof Kartuizersvest 55 2500 LIER van 10
to 16 uur. Om 13 uur grote eindejaarverkoop van en voor leden van de KLBP –SFP ‘”De Koerier”
en ARPO-JARPO Lier. Toegang gratis, iedereen is welkom.
Inlichtingen: Firmin Thys, Bosstraat 38, 2500 Lier - tel. 03 480 66 28 of 0479 77 83 37.
Union Philatélique Amis Réunis organise le samedi 2 février 2013 de 9 à 16 h dans la Salle
"CERCLE DES ‘ŒUVRES", Rue de la Closière 46/48. 6224 Wanfercée-Baulet derrière l'église, sa
14e bourse philatélique. Entrée gratuite - parking en face de l'église.
Renseignements: Londot Michel tel & fax 071/415910 gsm 0475/738049,
			
Delande Guy 071/421597 - 0473/248409

Notre traditionnelle exposition thématique EXPHIMO se tiendra au Biergerkulturhaus - Nouvelle
Maison Communale, 1 Place des Villes Jumelées à L-5627 Mondorf-les-Bains (Luxembourg) du
samedi 18 mai au lundi 20 mai 2013 (Pentecôte). Il s’agit d’une exposition nationale avec participation internationale.
Pour le règlement et les formulaires d’inscription s’adresser à Roger Thill, 8a rue du Baerendall,
L-8212 Mamer ou consulter le site www.philcolux.lu.
De Binkse Ruilclub (Turnhout) organiseert op 11 en 12 mei 2013 TAXANDRIA 2013 omvattende de Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Antwerpen-Limburg. Bovendien op
zaterdag 11 mei voorverkoop van Opera : 200ste verjaardag Verdi en Wagner en verrassende kijk
op wilde dieren. Op zondag 12 mei MEGAFILA 2013 een speciaal programma voor de jeugdige
verzamelaars. Meer nieuws hierover volgt nog. Inlichtingen Jos Daems - Stoktsebaan 97, 2350
Vosselaar - 014/61.35.87 - josephus.daems@telenet.be
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De Duitse deviezencontrole tijdens de
2e Wereldoorlog (1939>1945)
R. Van Wassenhove: Lid van “Themaphila” en Arbeitsgemeinschaft Zensur e.V.

D

Op 01december 1939 was ook de “Auslandsbriefprüfstelle WIEN”, o.a. bevoegd voor de briefwisseling van en naar het
Protectoraat “Böhmen & Mähren”, in werking getreden. Toch werden in dit gebied de tweetalige sluitstroken (tot in
februari 1940) en de Tsjechische controlestempels voor deviezencontrole (tot in februari/maart 1940) verder -gebruikt.
(Fig. 4 & 5).

e inval in Polen door het Duitse leger (01.09.1939) was
de aanleiding tot het uitbreken van de 2e Wereldoorlog.
Het briefgeheim werd thans opgeheven en een algemene censuur
van alle internationale briefwisseling gebeurde nu van militaire zijde:
de “Abwehr” (contra-spionnagediensten). In de beginperiode waren
echter slechts twee “Auslandsbriefprüfstellen” voorzien waaronder
Berlijn (bevoegd voor alle briefwisseling behalve deze met de Baltische
staten). Aanvankelijk waren er ook geen speciale sluit-stroken voor de
censuurdiensten voorzien zodat deze van de deviezencontro-le verder
gebruikt werden.

Vanaf 06 september 1939 loopt het merendeel van de
internationale briefwisseling aldus langs een controledienst in BERLIJN-CHARLOTTENBURG 2. Op de
sluitstroken werd een machinale dagdatumstempel met
de kentellers an, am, af of bm van dit postkantoor, aangebracht. Deze stempels zijn door rechte of zeldzamer met
golvende lijnen verbonden. Hierachter verborg zich de
“Auslandsbriefprüfstelle BERLIN”. De beschreven werkwijze aldaar is tot midden oktober1939 vast te stellen
(Fig. 1), daarna valt deze stempel weg, dit vermoedelijk
wegens redenen van geheimhouding. De reeds in 1933
opgerichte diensten voor deviezencontrole, alsook deze die
nadien werkzaam waren in de Duitse bezette gebieden,
bleven echter nog enkele maanden na het uitbreken van de
2e Wereldoorlog hun werkzaamheden verderzetten. (Fig. 2
& 3). De overgang naar de censuur wat de inhoud betreft,
verliep zeer vloeiend zodat het heden niet meer vast te
stellen is of een brief werkelijk alleen op deviezen of ook
naar de tekst werd gecontroleerd.

 Fig. 1: Brief: KULDIGA (Latvija) dd. 09.10.1939 naar Berlin-Charlottenburg
Stempel met golvende lijnen: BERLIN-CHARLOTTENBURG 2/am DD. 14.10.39

 Fig. 2: Brief: HELSINKI dd. 08.10.1939 naar Bremen.
Op sluitstrook vier handstempels van het postkantoor BREMEN 1 dd. 11.10.1939 alsook rood
paraaf van de controlerende beambte.

14

 Fig. 3: Hoewel de Auslandsbriefprüfstelle München, bevoegd voor de briefwisseling van
en naar Italië reeds werkzaam was vanaf de herfst 1939, werd deze aangetekende brief
gecontroleerd in het treinpostkantoor van München.
- Op de sluitstrook voor deviezencontrole drie handstempels: München/BPA 1/Hauptstadt der
Bewegung dd. 20.11.39 alsook paraaf van de controlerende beambte.
(BPA 1 = Bahnpostamt 1 = Treinpostkantoor 1).
Het betreft hier ongetwijfeld enkel deviezencontrole gezien de binnenstre briefvoering niet
verwijderd werd, wat bij een censuurmaatregel wel zou gebeurd zijn.

 Fig. 4: Luchtpostbrief BRÜNN 2/BRNO 2 dd. 05.12.1939 naar New York.
- op tweetalige sluitstrook 3 dagdatumstempels van het postkantoor BRNO 2 dd. 06.12.1939
en tweemaal paraaf van de controlerende beambte
- op adreszijde: blauwe controlestempel van de deviezencontrole D.K./Br.2 (Br.2 = Brno 2).

 Fig. 5: Brief: BECHYNÈ dd. 2.1.40 naar Liptovská Tepliéka (Slovensko).
-op keerzijde: sluitstrook van de “Auslandsbriefprüfstelle WIEN”
(gebruikt van december 1939 tot in februari 1940).
-op adreszijde: paarse ringstempel van deviezencontrole *D.K.*/PRAHA 7 alsook
aankomststempel: Liptovská Tepliéka -09.01.40.
-brief werd teruggezonden: rode vermelding “zpät Bechyne” en op keerzijde:
“adresát je v Protektorat Čechy” (bestemmeling is in het Protectoraat Bohemen).

De diverse censuurdiensten, die geleidelijk hun werkzaamheden begonnen, werkten nauw samen met de hoofdkantoren van de Duitse douane. Brieven met geldwaarden
werden aan hen ter beschikking overgemaakt; dit gebeurde
eveneens met overgefrankeerde brieven en zendingen die
postzegels bevatten. De in- en uitvoer ervan was verboden
zonder de vereiste vergunning, welke diende te worden
aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken
Ook de postzegelruil (ook deze door toe-adressering) was
onderworpen aan de deviezenwettelijke toelating van
de Rijksdienst voor Waren van verscheidene soorten in
Berlijn. Zendingen die aan de douanediensten dienden
te worden overgemaakt, kregen een groen etiket opgekleefd met de opdruk: “Der Zollstelle vorzuführen”,
Der Zollstelle vorführen”, “A soumettre à la douane/
Der Zollbehörde vorzulegen”, alsook andere opdrukken.
Sommige etiketten werden in machineschrift ingevuld.
(Fig. 6 t/m. 9).

(Fig. 6) Aangetekende luchtpostzending: JELGAVA (Letland) dd. 20.2.41 naar Gotenhafen.
- gecontroleerd door de “Auslandsbriefprüfstelle KÖNIGSBERG/Pr.”
met rode controlestempel van deze censuurdienst.
- rechtsonder: groen verwijzingsetiket “Der Zollstelle vorführen” (ca. 70-75x12-19mm.)
met de hand gesneden en met machineschrift ingevuld. Met rood potlood onderlijnd.
Werd gebruikt van februari 1941 tot in september 1943.
- op adreszijde: aankomststempel: Gotenhaten -28.02.41.
Het verwijzingsetiket bevindt zich hier op een kaart: op de keerzijde ervan werd namelijk
een volledige postzegelreeks van Letland (Y.T.nrs. 256/268) gekleefd. Voor afgestempelde
postzegels, die als koopwaar werden aanzien, was tevens een invoervergunning vereist.
Dit is dan ook de reden waarom deze kaart aan de douanediensten werd overgemaakt.
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Soms werden brieven, zonder voorafgaandelijke controle,
rechtstreeks overgemaakt aan de douanediensten. Ze
vertonen dus geen openingssporen doch dragen op de
adres- of rugzijde enkel een doorgangsstempel van de
bevoegde censuurdienst. (Fig. 11).

 Fig. 7: Aangetekende brief: NIEDERUSTER (Zürich) dd. 29.07.40 naar Prien.
- gecontroleerd door de “Auslandsbriefprüfstelle FRANKFURT/Main” met op rugzijde een
bruine sluitstrook en twee controlestempels. van deze dienst.
- groen voorbedrukt etiket met zwarte tekst (59xl1mm.) Dit verwijzingsetiket,
3 tot 4-zijdig getand, werd er gebruikt van juni 1940 tot in juli 1940 waardoor het
maar zelden wordt aangetroffen.

 Fig. 11: Monster zonder waarde, aangetekend per luchtpost verzonden:
MONTEVIDEO dd. 22.11.40 naar Wuppertal-Elberfeld.
-rode vermelding “Via Condor-LATI”.
De brief vertrok er met de L.A. T. I-vlucht van 23.11.1940 naar Europa.
-donkerviolette lijnstempel: Zollfrei & dienststempel:
“Zollzweigstelle/ Frankfurt/Main Postamt 17”.
-op keerzijde: aantekenstrookje R.O. del Uruguay/R N° 104442/Montevideo alsook blauwe
censuurstempel van de “Auslandsbriefprilfstelle FRANKFURT/ Main”.
Wordt hier gebruikt als doorgangss~empel zonder controle van de briefinhoud.
-aankomststempel: Wuppertal-Elberfeld-7.12.40 (op keerzijde).

 Fig. 8: Aangetekende brief: GROSS GERAU dd. 09.09.40 naar Osijek (Kroatië).
- gecontroleerd door de “Auslandsbriefprüfstelle WIEN”:
sluitstrook met controlestempel op keerzijde. De zending werd overgemaakt aan het
hoofddouanekantoor in Darmstadt met groot groen opgekleefd etiket
(gebruikt in september 1940). Deze dienst maakte de brief dan ter beschikking over aan
“Zollamt Gross Gerau” (met wit briefje dat op het groene werd gekleefd).

 Fig. 9: Aangetekende luchtpostbrief: SOFIA dd. 13.10.43 naar Berlin SW.68.
-gecontroleerd door de “Auslandsbriefprüfstelle WIEN”: lichtbruine sluitstrook aan linkerzijde
met controlestempel op keerzijde.
-groen voorbedrukt verwijzingsetiket, handgesneden met onderaan het refertenummer:
Form.43.3000. IV.42 -Q/0337. 9635. Vermoedelijke gebruiksperiode oktober 1943.

 Fig. 12: Bijlageblaadje: roosachtig papier (100x50mm.) met onderaan het drukvermerk:
Formbl.24. 10.000. XI.41. -Q/0337 .9058 van de “Auslandsbriefprüfstelle Wien”.
Vermoedelijk in gebruik van november 1941 tot einde april 1942.
Het betreft hier een enig stuk waarvan wel twee varianten gekend zijn.
Dit briefje bevond zich in een aangetekende spoedbestelling per luchtpost: Brezno nad
Hronom (Slovakije) dd. 05.03.1942 naar Blatna (Protectoraat Bllhmen & Mllhren).

Zendingen die postzegels bevatten, werden teruggezonden aan
de afzender. Hiervoor werden speciale bijlageblaadjes gebruikt
die naar het in- of uitvoerverbod wezen. Bij herhaling werden
dergelijke zendingen in beslaggenomen. Ook brieven die om postzegelruil verzochten, kregen zulke briefjes bijgevoegd.
Deze bijsluitbriefjes waren gedrukt of werden in machineschrift ingevuld. Ze zijn zeer zeldzaam daar ze gewoonlijk niet
zijn bewaard gebleven (Fig. 12 en 13).

 Fig. 13: Bijlageblaadje: (103x29mm.) handgesneden poreus papier ingevuld met
schrijfmachine en onderaan bijgeschreven: Wenden. Op keerzijde werd met de hand
bijgeschreven: “ein = und Ausfuhr van Briefmarken ist ohne Genehmigung verboten”.
De juiste gebruiksperiode van dergelijk verwijzingsbriefje is niet gekend gezien tot op heden
nog geen andere stukken bekend zijn!

De “Auslandsbriefprüfstelle Berlin” was de enige die, van
april 1940 tot in mei 1941, een trapezevormig gesneden
donkerrood etiket gebruikte met hierop de paarse stempel
“Zollstück” (Fig. 10). Soms werd er ook een rode stempel
met vermelding “Zollstück” op de adreszijde van de
brieven aangebracht. Nadien kwamen dan de gebruikelijke
groene verwijzingsetiketten in gebruik.
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Het briefje was gekleefd in een luchtpostzending: Riga/Deutsche Dienstpost Ostland dd.
23.06.43 naar Gent en werd gecontroleerd door de “Auslandsbriefprüfstelle Königsberg/
Preussen”. Werd verdergezonden met een blauwe doorgangsstempel van de voornoemde
censuurdienst.

Maar zelfs zendingen, met in- of uitvoervergunning
werden nog regelmatig gecontroleerd door de bevoegde
censuurdiensten. (Fig. 14 & 15).
 Fig. 10: Aangetekende luchtpostbrief: GÖTEBORG 1 dd. 05.09.40 naar Praha XII.
-de brief werd eerst gecontroleerd door de Zweedse censuurdiensten en gesloten met een
geelachtige, halfdoorschijnende sluitstrook waarop in zwarte druk:
“Granskad enligt Kungl. /Majits förordnancde”, alsook op rugzijde:
een doorschijnende sluiting met zwarte gedrukte rondstempel:
“Valutakon-troll/gekroonde posthoorn/Postverket”.
-werd dan gecontroleerd door de censuurdienst in Berlijn en kreeg op de rugzijde een
sluitstrook met controlestempel van deze dienst.
--op adreszijde: donkerrood, trapezevormig etiket “Zollstück”.
-op keerzijde: aankomststempel Prag 82/Praha 82 -lO.IX.40.

 Fig. 14: Aangetekende zending: GMÜND (SCHWABISCH) dd. 29.07.44
naar Schaan (Liechtenstein).
-zending geopend aangeboden bij de douanediensten in Schwäbisch Gmünd samen met een
uitvoervergunning. Op rugzijde: paarse 5-lijnenstempel: “Aus-fuhrtieWilligung Nr.
XXIII A 6363/A hat vorgelegen/Sendung ist abgeschrieben./Verschluss/Zollamt Schwäb.
Gmünd en blauwe paraaf van controlerende beambte. Brief dan gesloten met bruinrode
lakzegel met hierin de dienststempel “Zallamt Nr. 2 -Schwähisch Gmünd en centraal de
Duitse adelaar.
-daarna overgemaakt aan het postkantoor: paarse 3-lijnenstempel “Zollamt-lich abgefertigt/
und dem Postamt übergeben./ZOLLAMT SCBWAB. GMÜND”.
-de zending doorliep daarna de censuurdienst in München en werd er opnieuw gesloten
met de voorziene sluitstroken met hierop rode controlestempels van deze dienst.
-aankomststempel: Schaan (Liechtenstein) -19.8.44.
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 Fig. 15: Aangetekende brief: ATHENE dd. 12.06.1944 naar Berlin SW.68.
-op bovenzijde: geschreven vermelding “Mit Ausfuhrgenehmigung der Bank von
Griechenland” met daarnaast rode lijnstempel: “Von Zallamt abzufertigen”.
Vermeldingen onder de postale sluitstrook.
-gecontroleerd door de censuurdienst in Wenen: sluitstrook links & controlestempels van
deze dienst op de keerzijde.
-kreeg er een groen voorbedrukt verwijzingsetiket (75x17mm./handgesneden).
Gebruikt in de loop van het jaar 1944.
-brief kwam beschadigd toe en kreeg een postale sluitstrook “Postamt Berlin 68”.
Op rugzijde geschreven vermelding: “Beschädigt eingegangen/amtlich verschlossen” en
handtekening van de postbeambte.
N.B.: op rugzijde van de brief zijn nog 15 postzegels van 2000 drachme gekleefd.

Internationaal geldverkeer was mogelijk via de Duitse
Rijksbank. Er werden eveneens “Deviezenbanken”
aangeduid die ook gemachtigd waren dergelijke verrichtingen uit te voeren, doch wel onder het toezicht van
de Rijksbank. Deze banken dienden, bij het verzenden
van geldmiddelen, op de adreszijde van hun brieven een

speciale stempel “DEVISENBANK” aan te brengen. Dit
gaf hun zendingen wel geen vrijstelling van censuur doch
was vooral bedoeld om een snellere behandeling bij de
censuurdiensten te bekomen.
(Fig. 18 & 19) 3

Weinig filatelisten weten echter dat er ook in België een Duitse deviezencontrole bestond. Het “Devisenschutzkommando Nr. 1” was gevestigd in
Brussel; een filiaal ervan “Devisenschutzkommando Nr. 2” bevond zich in
Antwerpen. Ook was er een “Devisenschutzkommando Nr. 5 *Belgien*” werkzaam, doch de plaats waar deze zich bevond is niet gekend. (Fig. 16 & 17).
 Fig. 18: Aangetekende brief: BERLIN 7 dd. 23.04.41 naar Stockholm, uitgaande van de
“Kommerz-und Privat-Bank” in Berlijn en gericht aan de Zweedse Handelsbank.
Blauwe rondstempel DEVISENBANK. Brief gecontroleerd door de censuurdienst in Berlijn
(sluitstrook en controlestempel op keerzijde).

 Fig. 19: Aangetekende brief: BERLIN C.lll dd. 09.01.41 naar Teheran.
Brief uitgaande van de Rijksbank in Berlijn met paarse dienststempel van deze instelling.
De zending doorliep de censuurdienst in Berlijn en ontving er de zeldzame rode
doorgangsstempel Lb/4c.

MEDEDELING

 Fig. 16: Aangetekende brief: Bruxelles 1/Brussel 1 dd. 10.05.41 naar Aarnau (Zwits.).
-gecontroleerd door de censuurdienst Frankfurt/Main en gesloten met een bruine
sluitstrook met hierop één blauwe controlestempel.
-de zending werd teruggezonden: op adreszijde werd het adres doorstreept alsook het
aantekenstrookje; tevens geschreven vermelding “An Absender I retour”.
Op de sluitstrook werd geschreven ‘’Versendung nicht zugelassen”.
-brief kwam, volgens aankomststempel, pas terug toe in Antwerpen in oktober 1941 en
op de sluitstrook werden twee paarse controlestempels “Devisenschutzkommando
* Nr 2 * aangebracht.
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 Fig. 17: Aangetekende brief: Basel 1 dd. 16.05.41 naar Leuven.
-de brief werd rechtstreeks naar België verzonden en de inhoud ervan werd nagezien door het
“Devisenschutzkommando * Nr. 5 * Belgien”.
-zending gesloten met een neutrale bruine sluitstrook waarop geschreven vermelding
“Zur Devisennachschau geöffnet”, de paarse controlestempel van deze dienst alsook een
paraaf van controlerende beambte.
-de brief werd teruggezonden: op adreszijde geschreven vermelding “Retour à l’envoyeur” en
naam en adres van bestemmeling werden doorstreept.
- op de terugweg liep de brief via de censuurdienst Frankfurt/Main en hoewel de zending
aldaar niet geopend werd, kreeg ze toch een bruine sluitstrook met hierop een rode
controlestempel van deze censuurdienst.
-Volgens de aankomststempel Basel 1 / Briefannahme kwam deze brief er pas terug aan op
14 oktober 1941.

De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft zopas zijn 113e studie gepubliceerd. Het werk is van
de hand van Walter Ronsse en heeft als titel:
De postgeschiedenis en de postmerken van Maarkedal
(Etikhove, Louise-Marie, Maarke-Kerkem, Nukerke en Schorisse).
Het werk bestaat uit zeven delen, namelijk één deel over de plattelandspost in dit gebied, één deel per voormalige
gemeente en het dorp Louise-Marie en één deel voor de nieuwe gemeente Maarkedal. Elk deel over een gemeente of
dorp bestaat op zijn beurt uit drie delen: enige algemene gegevens, de postgeschiedenis en de postmerken.
De studie telt 52 bladzijden en kost 7,00 €, eventueel te verhogen met 2,00 € 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).
Meer informatie over FISTO en zijn uitgaven vindt u op www.fisto.be
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Temsifil 2012
Nationaal Kampioenschap voor Filatelie - 14-16/9/12
Samenstelling: Jozef Ghys - Afbeeldingen: Jeff Van Bellingen

 Grote Nationale Prijs K.L.B.P. - Grand Prix National de la F.R.C.P.B
Patrick Maselis: Postgeschiedenis - Histoire postale
LADO - Postgeschiedenis van de enclave 1842 - 1910
LADO - Histoire postale de l’Enclave 1842 - 1910.

Het Organisatiecomité dankt

• de sponsors, adverteerders en de schenkers van
de ereprijzen

•
•
•
•
•
•
•

de deelnemende handelaars
de medewerkers tijdens de tentoonstelling
de medewerkers aan de catalogus
de Stad Temse en de Provincie Oost-Vlaanderen
de juryleden
de tentoonstellers
de bezoekers

 Prijs - Prix F. De Troyer
Charlotte Soreil: Philatélie Thématique - Thematische Filatelie
Et Dieu créa le visage

 Prijs van Z.M. Koning ALbert II - Prix de S.M. le Roi Albert II
Yves Vertommen: Traditionele filatelie - Philatélie traditionnelle
Les timbres au type Médaillon 1849 - 1866

Le Comité d’Organisation remercie

• les sponsors, annonceurs et donateurs des prix d’honneur

• les négociants participants
• les collaborateurs lors de
l'exposition

• les collaborateurs au catalogue
• la ville de Tamise et la province de
Flandre Orientale

• les membres du jury
• les exposants
• les visiteurs
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VOORVERKOPEN – 2013 - PREVENTES
19.01 La princesse Mathilde 40 ans
Prinses Mathilde 40 Jaar
Plaats - Lieu
Sporthal “De Passant”
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw

Personnages de contes		
Sprookjesfiguren		

Kid Paddle (Philatélie de la jeunesse)
Kid Paddle (Jeugdfilatelie)

Organiserende kring - Cercle organisateur
De Leeuwse Postzegelclub
Dhr. Arnouts José, Stationstraat 1, 3440 Zoutleeuw

011/59.70.84

09.02 Verkeersveiligheid		 Bestelwagens bpost (Europa)
Sécurité routière		 Camionnettes de bpost (Europa)
Exposition régionale compétitive du Brabant		 Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Brabant
Lieu - Plaats
Gemeentehuis – Hôtel de Ville
Van Meenenplein 39, 1060 St. Gillis
Place Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles

23.03 Le chocolat belge
Les 100 ans du « Tour des Flandres »
Lieu - Plaats
Salle Concordia
Rue des Combattants 14, 6997 Erezee





info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

Cercle organisateur - Organiserende kring
Union des Cercles Philatéliques de la Région Bruxelloise 02/779.02.06
Mr. De Lamper R., Av. Baron A. d’Huart 84, 1150 Bruxelles
roland.delamper@skynet.be

Belgische chocolade
100 jaar « Ronde van Vlaanderen »
Cercle organisateur - Organiserende kring
O.F.A.C. asbl.
serge.trembloy@skynet.be
Mr. Serge Trembloy, Chaussée de l’Ourthe 98, 6900 Marche-en-Famenne

13.04 Théo Van Rysselberghe (kunstboekje) – (carnet d’art)
100j. 1ste Luchtpostvlucht in Europa vanuit St. Denijs-Westrem (Feest v.d. postzegel)
Les 100 ans du 1er vol de la poste aérienne Européenne de St. Denis-Westrem (Fête du Timbre)
Plaats - Lieu

Frankrijklei 120
2000 Antwerpen

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

€ 2500 ➠ € 5600

Organiserende kring- Cercle organisateur

St. Michielsinstituut
Verzamel- en Ruilclub “Het Kamp” forier.ludo@telenet.be
Ferdinand Van Baelstraat 4, 3970 Leopoldsburg Dhr. Forier Ludo, Geleegstraat 16, 3971 Leopoldsburg 0477/35.86.69

11.05 Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner		 Verrassende kijk op wilde dieren
Opéra: 200e anniversaire de Verdi & de Wagner		 Un regard surprenant sur les animaux sauvages
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Antwerpen-Limburg
Plaats – Lieu
HIVSET Campus
Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout

13.09 Vrijdag 13….2013
Vendredi 13…2013

Muziekfestivals		
Festivals de musique

Organiserende kring - Cercle organisateur
Postzegelclub van de Westhoek
em026@skynet.be
Dhr. Moons Etienne, Tarwestraat 15, 8400 Oostende 059/43.82.53

Henry Van de Velde (150 ans de la naissance)
Henry Van de Velde (150ste geboortedag)

AR zegel/Timbre

Annuellement plus de 20.000 lots changent de propriétaire grâce à nos ventes publiques.
L’offre importante etOrganiserende
variée se compose
deorganisateur
cartes postales, de lettres et de timbres
Plaats - Lieu
kring - Cercle
sous
forme
de
séries
ou
de
collections
devoorBelgique
et2013
de- Gelukszegels
l’étranger.
Filaboetiek Brussel, Anspachlaan 1, 1000 Brussel
Speciale Eerste Dag afstempeling“van het geluk
vrijdag 13de …
Philaboutique Bruxelles, Boulevard
Anspach
1,
1000
Bruxelles
Premier
jour
spécial
“de
la
Chance”
le
vendredi
13
…
2013
Timbres
porte-bonheur
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez réaliser vos lots isolés ou vos collections.

26.10 150 jaar Int. Rode kruis 		
150 ans de la Croix-Rouge Int.		
Tournai - La grand-place (Promotion de la philatélie)
Doornik – de grote markt (Promotie van de filatelie)		
Exposition régionale compétitive Hainaut - Namur		
Lieu - Plaats
La halle aux Draps
Grand Place, 7500 Tournai

€ 300 ➠ € 1650

€ 500 ➠ € 1300

€ 150 ➠ € 560

€ 600 ➠ € 2600

€ 250 ➠ € 720

€ 300 ➠ € 900

Enkele voorbeelden van onze topresultaten ( Inzet ➠ Opbrengst )

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.

Timbres de fin d’année (Nat. & Int.)
Eindejaarszegels (Nat. & Int.)
(Ré)ouverture de musées
Musea (opnieuw) open
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Henegouwen - Namen

Cercle organisateur - Organiserende kring
Club Royal Philatélique de Tournai
jean-denis.despret@skynet.be
Mr. Despret J.D., Rue des Volontaires 12, 7500 Tournai
069/22.85.21

Frans

Annie

Marc

Marcel

Reeds 20 jaar tot uw dienst.

22

€ 7500 ➠ € 10500

€ 250 ➠ € 2400

Organiserende kring - Cercle organisateur
Binkse Ruilclub
josephus.daems@telenet.be
Dhr. Daems J., Stoktsebaan 97, 2350 Vosselaar 014/61.35.87

22.06 Koning Albert II – 20 jaar op de troon		 100 jaar KMI
Les 20 ans de règne du Roi Albert II		 Les 100 ans de l’IRM
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter West- en Oost-Vlaanderen
Plaats - Lieu
Feestzaal « Vismijn » - Zaal Iseland
Kaai, 8620 Nieuwpoort

€ 1000 ➠ € 6000

Bart

Hugo

V. U. : J. Smets - E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen

THIS IS BELGIUM

Luxe editie

in beperkte oplage!

Naar aanleiding van de laatste zegeluitgifte rond het thema This is Belgium, “België,
stripland”, brengt bpost een uniek boek uit, gewijd aan alle zegels met Belgische stripfiguren uitgegeven sinds 1979. De luxe versie is genummerd en bevat bovendien
een enveloppe met de betreffende zegels. De prijs van deze editie bedraagt €195 en
de prijs van de standaard-editie €14,95. Te koop in de eShop (www.bpost.be/eshop)
of na bestelling bij de dienst filatelie (philately@bpost.be) vanaf 17/9/2012.

