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Woord van de voorzitter

O

p zaterdag 7 december 2013 werd ons
nieuwe “Bondsbureau” officieel ingewijd
met de laatste vergadering van de Raad van Bestuur
2013. Onze effectieve leden waren dan ook massaal
op het appel om samen deze historische gebeurtenis
te vieren. Inderdaad, voor het eerst na bijna 125
jaar bestaan mochten we vergaderen in ons “eigen
bondsgebouw”. Iets waar we vele jaren naar verlangd
hebben, maar waar we destijds niet in geslaagd zijn
om het aan te kopen. Diverse redenen hebben dit
steeds tegengehouden, maar na de verhuis uit Jettte
heeft de opportuniteit zich voorgedaan en werd deze
historische stap gezet, met de goedkeuring en de
constructieve opstelling van de ganse ploeg.

In de namiddag organiseerden we met veel genoegen
onze eerste “Opendeurdag”, namiddag waarop alle leden
en kringen van de K.L.B.P. waren uitgenodigd. Het was
een groot genoegen om vele leden te mogen verwelkomen, uit alle regio’s van het land. En dat heeft ons
deugd gedaan. We horen jou natuurlijk al zeggen dat je
er om diverse redenen niet kon bij zijn en dat geloven we
graag. In de komende maanden zullen wij opnieuw een
opendeurdag organiseren. Wanneer is nog niet geweten,
dat hoor je later.

Uiteraard hoort bij een inwijding het klassieke natje en
droogje om deze gebeurtenis te vieren. Die waren beiden
ook present, tot grote tevredenheid van de aanwezigen. Met
een zeer goed gevoel sloten we rond 17.00 u onze deuren.
Hierna vinden jullie enkele foto’s die de sfeer een beetje
weergeven van deze dag, maar uiteraard had je alles kunnen
“proeven” als je er zelf bij was.
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Dit alles brengt met zich dat de bibliotheek dus ook operationeel is en kan bezocht worden elke dinsdag van 10.00 tot
15.00 u (behalve tijdens de vakantiemaanden juli en augustus).

K.L.B.P. – F.R.C.P.B.
Horizonpark Blok 3
Leuvensesteenweg 510 bus 15, 1940 Zaventem
MOBILITEIT
MOBILITE
2km kruising Woluwelaan en Leuvensesteenweg

2km croisement Bld de la Woluwe & Chaussée de Louvin

2,5km Ring afrit Kraainem richting Brussel

2,5km Ring sortie Kraainem direction Bruxelles

3,5km autosnelweg E40 Brussel-Luik-Hasselt

3,5km autoroute E40 Bruxelles-Liège-Hasselt

Afrit 21 “Sterrebeek, Nossegem, Steenokkerzeel

Sortie 21 “Sterrebeek, Nossegem, Steenokkerzeel”

2km Ring (komende van Waterloo)

2km Ring - venant de Waterloo

Afrit 3 “Hector Henneaulaan”

Sortie 3 “Hector Henneaulaan”

Komende Antwerpen - E19  Ring

Venant d’Anvers - E19  Ring

Afrit 3 “Hector Henneaulaan”  Zaventem Centrum

Sortie 3 “Hector Henneaulaan”  Zaventem Centrum

Komende Antwerpen - E19  Ring

Venant d’Anvers - E19  Ring

Afrit  Zaventem  Zaventem Centrum

Sortie  Zaventem  Zaventem Centrum

Komende O - W. Vlaandenderen - E40  Ring

Venant des Flandres - E40  Ring

Afrit  Zaventem  Zaventem Centrum

Sortie  Zaventem  Zaventem Centrum

Komende O - W. Vlaandenderen - E40  Ring

Venant des Flandres - E40  Ring

Afrit 3 “Hector Henneaulaan”  Zaventem Centrum

Sortie 3 “Hector Henneaulaan”  Zaventem Centrum

Brussel Noord - Bus De Lijn - 351 & 358  Leuven

Bruxelles Nord - Bus De Lijn - 351 & 358  Louvin

Halte “De Vlemincklaan”  ± 300m - rechts Horizon 510

Arrêt “De Vlemincklaan”  ± 300m - à droite Horizon 510

Aan alle clubs zou ik willen vragen om vanaf heden hun bulletin op te sturen aan dit adres.
De laatste jaren horen we meer en meer dat er clubs zijn
die de Bondskaarten niet bezorgen aan hun leden. Dat is
niet de bedoeling en bovendien hebben deze leden hun
bondskaart en lidnummer nodig bij deelname aan de
verschillende tentoonstellingen, zowel in België als in het
buitenland, voor het afsluiten van een verzekering aan de
voordeligste voorwaarden en meer. We rekenen op jullie,v
beste bestuursleden in alle clubs, dat dit in orde komt.
Vanwege de meeste clubs mochten we ook de nieuwe
ledenlijst ontvangen, zodat in principe ieder aangesloten
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lid zijn nummer Belgaphil zal ontvangen. Aan de club
verantwoordelijken die tot op heden nog geen aangepaste
lijst doorstuurden willen we vragen om dit onverwijld te
doen.
Aan ALLE LEZERS en LEDEN willen we verzoeken om
ELKE wijziging van adres door te geven via uw club, die op
zijn beurt K.L.B.P. zal verwittigen. Ontbrekende nummers,
die mogelijk niet werden bezorgd, worden niet meer nagestuurd per gewone post. Zij kunnen zolang de voorraad
strekt, afgehaald worden in ons bondsgebouw.

Dit is misschien een reden om eens langs te komen…..
Tot later ……….
Uw voorzitter
E. Van Vaeck
auteur: Pierre Gilis - Voorzitter B.B.K.P.H. – C.P.B.N.T.P.

Filatelie tegen kanker

O

p zaterdag 5 oktober werd bij postzegelhandel Luk Vanduffel in Antwerpen
een originele tekening van André Buzin geveild. Deze tekening was eigendom
van de Belgische Beroepskamer voor Postzegelhandelaren vzw en werd in haar opdracht
geveild. De integrale opbrengst was voorbestemd om geschonken te worden aan het
KINDERKANKERFONDS.

Met enige trots maar meer nog met veel dankbaarheid mag ik melden dat deze tekening de ronde som van € 1000 heeft
opgebracht, waarvoor dank aan zowel de bieders als de koper. Het opgeld van 18% (ofwel € 180) werd hierbij gevoegd.
De Belgische Beroepskamer voor Postzegelhandelaren vzw en de Federatie voor Nationale en Internationale
Postzegelhandelaren vzw (organisatoren van de halfjaarlijkse postzegel- & muntenbeurs in Antwerp Expo) hebben bovenop
dit bedrag nog ieder € 250 extra geschonken.
Het was dan ook met heel veel genoegen dat de
Voorzitter van de B.B.K.P.H., de Heer Pierre Gilis,
samen met de Voorzitter van de F.N.I.P., de Heer
Luk Vanduffel een cheque van € 1680 mocht
overhandigen aan een vertegenwoordigster van het
Kinderkankerfonds.
Wij hopen met deze kleine gift toch iets moois te
hebben bijgedragen.
Met dank aan allen die hun hart hebben laten
spreken en meegeboden hebben en uiteraard een
bijzondere dank aan de koper. 3
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Auteur: Dr. Jacques Stes, Laureaat Nationale Prijs voor Filatelistische Literatuur “Paul De Smeth” 2012

Invloed van de politieke en van godsdienstige
en filosofische overtuigingen op de genese
van een Belgische postzegel

Wanneer Keizer Karel in 1520, na zijn verkiezing als opvolger van zijn grootvader
Maximiliaan, zijn geboortestad Gent bezoekt, bevestigt hij Jan-Baptist de Tassis
in zijn ambt van Grootmeester der Posterijen, die bij deze gelegenheid de jonge
keizer zijn eed van trouw hernieuwt.
Het onderwerp van de hier besproken postzegel stelt deze gebeurtenis voor.
Jan-Baptist de Tassis overleed op 6 oktober 1541 te Regenburg tijdens een reis
aan de zijde van de keizer.
De samenstelling van het ontwerp naar een muurschildering van Jan Emmanuel
Van den Bussche als mede de gravure op staal met het oog op de reproductie in
diepdruk zijn van de hand van de meester-graveerder Jean De Bast.

D

at de politiek en de godsdienstige en filosofische
overtuigingen een belangrijke rol gespeeld hebben in het
wordingsproces van sommige Belgische postzegels zal ik aan de
hand van deze korte uiteenzetting proberen te belichten.

Het betreft in dit geval de bijzondere postzegel uitgegeven op 15 maart
1959 ter gelegenheid van de “Dag van de Postzegel” ter waarde van
2,50F zonder toeslag (officiële catalogus nr. 1093).

Zoals de reproductie van de muurschildering ons aantoont gebeurt de eedaflegging van Jan-Baptist de Tassis in aanwezigheid van de aartsbisschop.

 Compositie van het ontwerp

Gezeten naast Keizer Karel is zijn tante, Margareta van Oostenrijk, die hij in
1517 als landvoogdes over onze gewesten had aangesteld.

Deze zegel beeldt de eedaflegging uit van Jan-Baptist de Tassis,
Grootmeester van de Keizerlijke Rijkspost, in de handen van Keizer
Karel.
Vooreerst een bondige historische inleiding.
 Detail

Laat ons nu de compositie van het ontwerp van De Bast
nader bekijken

Jan-Baptist de Tassis (1476-1541) werd omstreeks 1476 te
Cornello bij Bergamo in Italië geboren als zoon van Roger
de Tassis, postmeester van Keizer Rudolf III.

Het project is door de artiest opgebouwd uit de elementen
van de foto die hem werd toevertrouwd en die hij door
middel van gouache bijgewerkt heeft.

Aanvankelijk is hij belast met bodediensten aan het hof van
Keizer Maximiliaan te Innsbruck, waar hij vanaf 1506 het
postmeesterschap waarneemt.

Wij bemerken rechtstaand Keizer Karel; rechts naast
hem zijn tante Margareta van Oostenrijk; voor hem,
geknield, Jan-Baptist de Tassis en iemand die hem een boek
voorhoudt.

Kort daarna komt hij zich echter voegen bij zijn oude en
gebrekkige oom Frans de Tassis, eerste Grootmeester der
Posterijen in de Nederlanden, te Mechelen om hem bij te
staan in de uitoefening van zijn ambt.

Om het schilderij op postzegelformaat te kunnen weergeven, heeft de artiest door middel van een “collage”
Jan-Baptist de Tassis hoger en dichter bij de Keizer gebracht.

In 1510 huwt hij Christina van Wachtendonck die hem
zes zonen en evenveel dochters zal schenken.Hij wordt de
stamvader van de rij Grootmeesters der Posterijen in de
Nederlanden die, van vader op zoon, gedurende meer dan
drie eeuwen een voorname rol speelden in de ontwikkeling
van de internationale postdiensten van West- en Centraal
Europa.
Na het overlijden van Frans de Tassis wordt hij als zijn
opvolger aangesteld bij Koninklijk Decreet van 28 augustus
1518, uitgevaardigd te Barcelona en bevestigd op 16 oktober
daaropvolgend.
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Als wij de compositie van Jean De Bast vergelijken met de
foto van de muurschildering, dan valt het ons op dat de
aartsbisschop NIET meer is afgebeeld.
Wat is er gebeurd?

 Reproductie van een deel van de muurschildering (op de keerzijde van de foto van de
muurschildering, een annotatie van J. De Bast: “Pour le timbre-poste j’ai rapproché François
de Tassis plus en avant de la personne de Charles Quint”

Het handschrift van J. De Bast in potlood onderaan links
van het project verklaart ons: “sur ordre du Directeur du
timbre, Mr Meunier, l’archevêque devait disparaître de
l’ensemble des personnages”.
 Proef van de onvoltooide matrijs
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Om aan de eisen van zijn directeur (gebaseerd op godsdienstige en filosofische overtuigingen van deze) te voldoen, is
de artiest begonnen aan het graveren van de stalen matrijs
ZONDER de aartsbisschop.
Maar, eens de gravure tamelijk gevorderd was, werd voor de
tweede maal een zware druk op Jean De Bast uitgeoefend,
dit keer door een vooraanstaand katholieke minister die,

De Postdienst in woelige tijden
(Oorlogspost 1914-1918)


Potloodtekening van het goedgekeurd ontwerp
Proef van de definitieve matrijs 

om reden van zijn godsdienstige overtuiging, order gaf de
gravure van de voornoemde matrijs stop te zetten en een
NIEUWE matrijs te verwezenlijken MET de aartsbisschop,
zoals op de muurschildering.
Dit alles wordt ons bevestigd door de handgeschreven annotatie van De Bast onderaan rechts van het eerste project:
“par ordre du ministre, l’archevêque devait y figurer, comme
au tableau”.
Van deze eerste onvoltooide matrijs zijn ons een paar zeldzame proeven bekend.

Waar?
Vleeshuis – Neermarkt – Ieper

Na deze autoritaire beslissing van de minister heeft De Bast
een potloodtekening gerealiseerd die het goedgekeurde
ontwerp zal worden van de definitieve zegel (MET de
aartsbisschop).

Wanneer?
Zaterdag 12 juli : 11h - 17h30 (doorlopend)
Zondag 13 juli : 11h - 16h00 (doorlopend)
Brief uit de loopgraven langs de IJzer van de hand van Jérôme Maselis

TOEGANG GRATIS

Deze tekening is onderaan rechts getekend door de
graveerder met de volgende handgeschreven tekst: “Pour

Dank zij dit spel van politieke en godsdienstige overwegingen en invloeden hebben wij, filatelisten, de kans
gekregen proeven te verzamelen en van de niet-goedgekeurde onvoltooide matrijs en van de goedgekeurde beëindigende matrijs.
Documentatie :
• “de postzegel”
• “le Philatéliste belge”
• Archief Jean De Bast (dank zij de medewerking van zijn zoon
Dr. A. De Bast)

• Eigen verzameling.

réaliser l’ensemble au format du timbre, rapprochement de JB
Tour et Tassis vers Charles Quint”.

Na goedkeuring van dit tweede ontwerp door de minister
van toen (P.W. Segers) heeft De Bast de definitieve matrijs
gegraveerd.
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auteur: Albert Luyts - Voorzitter van de Koninklijke Postzegelkring MERCATOR

Het “Briefgeheim” …

D

e hieronder afgebeelde brief heb ik al vele jaren in mijn
verzameling over de postgeschiedenis van ANTWERPEN.

Deze brief, verzonden op 14 juni 1831 uit onze Scheldestad
naar GENT, heeft geen portprobleem opgeleverd, noch bij
de verzending, noch bij de aankomst : het port van 15 cents
was immers correct voor een brief van 16 gram tot 24
wichtjes (wet van 18 december 1826 met verandering in de
gewichtsschalen vanaf 1 januari 1821). Dat de brief versierd
is met de stempel “APRES LE DÉPART”, in gebruik sedert
15 april 1831, geeft ons alleen de aanduiding van een latere
dag van verzending.
Maar de handgeschreven aanduiding die voorkwam op de
bewuste brief leverde stof tot nadenken, want deze luidde als
volgt :
“La lettre à été ouverte par méprise”
“mais le secret n’en a pas été violé”

Deze wet is ondertekend door de Heer
GAUDIN, minister van Financiën,
tevens verantwoordelijk en bevoegd
voor het Franse postbeheer in die tijd.
Hij werd benoemd met de wet van
de 10e Vendémiaire An 4 ( 2 oktober
1795) en dit volgens artikel Nr. 150
van de Constitutie van het jaar 3
tijdens deze zeer woelige revolutionaire
periode.
Dat het briefgeheim, meer dan
honderd jaar later, tijdens de latere
oorlogsomstandigheden met voeten
werd getreden, is door verschillende
andere filatelisten vermeld in maandbladen van hun postzegelvereniging !

en in vrije vertaling geeft dit
“Brief is geopend per vergissing”
“maar het geheim is niet geschonden.”

Deze ludieke opmerking deed me nadenken over hoe en
vooral wanneer het briefgeheim op een wettelijke basis is
ontstaan, omdat we immers weten dat dit sinds de onafhankelijkheid van België in 1831 gewaarborgd is door onze
Belgische grondwet.
Voor mij bleef het vraagteken bestaan en navraag bij
vrienden-filatelisten leverde niets op, tot het toeval een
handje toestak, toen ik in de “INSTRUCTION GENERALE

Bibliografie
• Instruction Générale sur le service
•
•

des Postes aux lettres – PARIS , L’
imprimerie Inpériale – 1910
Hoofdbestuur der Posterijën –
Circulaire Nr. 156 van 18 dec. 1820
James LEGENDRE, Bureaux Spéciaux,
Franchises, Contreseings, Marques
administratives des Origines à 1879 3

sur le service des POSTES AUX LETTRES”
Paris – de L’ imprimerie Impériale - 1810 het volgende las:

 Administration Générale des Postes - PARIS 24 jan 1798
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Agenda, Info’s en Mededelingen

Le samedi 19 avril 2014, le Club Philatélique Gaumais organise, de 10 à 17 heures, la précompétitive Liège-Luxembourg ainsi que la prévente des timbres “Tintin et ses amis” et “Vésale” au
Centre Communautaire, 38 Rue Léon Colleaux à 6762 SAINT-MARD.
Renseignements : Christian Habay , Rue de France, 9 à 6750 MUSSON tél. : 063/67 80 14
			e-mail : habayc@hotmail.com
A l’occasion du 50e anniversaire de sa création, l’ASBL Cercle Philatélique de Florennes
organise le samedi 26 avril 2014 de 10 à 16 h, une exposition philatélique non compétitive et le
dimanche 27 avril 2014, sa 13e bourse multicollection de 9 à 16 h en la salle de l’Institut St.-Joseph,
rue de Corenne 1, à 5620 Florennes. Vente spéciale d’un Duostamp sur Florennes.
PAF: € 1,50 donnant droit à une boisson suivant tarif, enfants gratuit.
Renseignements: A. Hardy - secrétaire.
De Nielse Hobby- en Postzegelclub K.V.B.P. Rupelstreek organiseert op zondag 27 april 2014
van 9 tot 15 uur zijn Grote Tentoonstelling “ANTARCTICA” en Opendeurdag “Een club in werking”
in de Gemeentelijke Basisschool, Veldstraat 2845 Niel. - Toegang gratis
Inlichtingen: Mevr. Céleste De Graef, Wirixstraat 15, 2845 Niel - tel. 03 888 67 24
		 e-mail:dgc@scarlet.be

De Filatelistische Vereniging van Fleurus organiseert op 31 mei en op 1 juni 2014 zijn jaarlijkse filateliebeurs die dit jaar in het teken van het ‘Feest van de postzegel’ staat. Tijdens deze
beurs zal een ‘My Stamp’ aan € 2,00 verkocht worden met afbeeldingen van de kerk, het oorlogsmonument en het stadhuis van Fleurus. Openingsuren van 9 tot 17 uur. Postzegelhandelaars zijn aanwezig,
Inkom gratis.
Inlichtingen: J.M. Vandenberghe tel. 0474 57 87 19 et Serge Duez tel. 0475 31 80 17.
EXPHIMO 2014, 56ste nationale thematische filatelistische tentoonstelling (met internationale
deelname), 3de teamcompetitie van de Duitse Motivgruppen (eenvlakverzamelingen),
pinksterweekend 7-9 juni 2014 (za. 11-18u.; zo. 10-18u.; ma. 10-16.30u.),
Centre Sportif "Roll Delles", avenue des Villes Jumelées, L-5612 Bad Mondorf (Luxemburg).
Inlichtingen: Roger Thill, 8A rue du Baerendall, L-8212 Mamer, tel. (00352) 31 38 72,
e-mail: rogert@pt.lu. Meer info op: www.philcolux.lu

De Koninklijke postzegelkring Oostende organiseert zijn Zevende Nationale Postzegelbeurs
op zondag 29 juni 2014 van 9 tot 17 uur in zaal Pax, Schilderstraat 5, 8400 Oostende.
Inlichtingen: Robert Lisabeth, Heideboemstraat 24, 8400 Oostende - tel. 059 50 31 09
			email: lisabeth.robert@gmail.com
		
Daniel Lisabeth, Fregatstraat 11-10, 8400 Oostende - tel. 0486 18 66 33
			email: daniel.lisabeth@telenet.be

Le samedi 10 mai 2014, l’Union Philatélique Montoise et Le Club des jeunes de Saint-Luc
organisent, de 9h00 à 16h00, la 14e bourse des collectionneurs à l’école St-Luc, boulevard Fulgence
Masson, à 7000 Mons. Entrée gratuite, parking aisé.
Renseignements : Mr. Lhoir Jacques – 065/33.79.45 ou Frère Joseph Pirenne – 065/ 33.71.21
De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars v.z.w. afdeling Aarschot houdt
op zondag 11 mei 2014 van 9 tot 16 uur, zijn “Hagelandse verzamelaarsdag” in het
Koninklijk Atheneum, Pastoor Dergentlaan 47 in 3200 Aarschot (ingang via de Schoolstraat 1).
Toegang gratis - Parkinggelegenheid in de omgeving.
Inlichtingen: Jacques Jadot, Spoorwegstraat 17 in 3200 Aarschot - tel. 016 56 07 06.
De Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde organiseert zijn 23ste nationale ruilbeurs op
24 mei 2014, in de zaal De Zonnebloem, Breestraat 109 in 9200 Dendermonde.
Opneningsuren: van 9 tot 16 uur - Inkom GRATIS.
Inlichtingen: Gillis Frans, Baasrodestraat 16 in 9280 Lebbeke - tel. 052 41 30 57 en
		
Van der Veken Roger, Sleutelbloemlaan 3 in 9200 Dendermonde - tel. 052 22 17 45.
Le samedi 26 mai 2014, le cercle Phila Culture d’Evere organise, de 9h00 à 16h00, sa 15e bourse
d’échanges, dans la salle “Concordia” Av. Henri Conscience 158 à 1140 Bruxelles (Evere), à droite de
l’Eglise Notre-Dame. Entrée gratuite, parking gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Bus 64 & 65. Renseignements : Mme Gérard-Tomassi - 02/726.67.32
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LA HULPE: Zaterdag 12 juli 2014 (van 9 tot 15 uur) 31ste Ruilbeurs Filatelie & Marcofilie.
Gratis ingang - zaal : LES COLIBRIS – Rue des Combattants, 112 in 1310 TERHULPEN.
Info : Serge HAVAUX – 02/657.01.28 – serge.havaux@telenet.bevv

Het Provinciaal bestuur van K.L.B.P. Antwerpen en de aangesloten kringen organiseren
de voorverkoop van de speciale uitgiften “Promotie Filatelie – De Antwerpse Grote Markt” en
“Dit is een postzegel – Kunstboekje R. Magritte”. Een bijzondere tentoonstelling over de stad
Antwerpen en haar geschiedenis op postaal gebied rondt het geheel af.
Dit evenement vindt plaats in het Hoofdpostkantoor aan de Groenplaats 43 in 2000 Antwerpen
op zaterdag 6 september 2014 van 10.00 tot 15.00 uur. De inkom is gratis.
Info: e.vanvaeck@klbp.be

Le Cercle royal philatélique athois "Les Amis du Timbre" organise le dimanche 7 septembre 2014
de 9h00 à 16h00 sa 16e bourse annuelle PHILATHELIA 2014 à l' Institut Vauban, avenue Vauban à
7800 ATH. Timbres-poste etc … Entrée libre. Accès aisé pour handicapés. Vaste parking.
Informations complémentaires: Philippe LEBLOND (0495280479)
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Een donkere bladzijde uit de Amerikaanse

geschiedenis

W
		

ereldoorlog II was niet de enige keer in de Amerikaanse
geschiedenis dat angst leidde tot vervolging. Dit gebeurde
reeds in de tijd van de pioniers met de behandeling van de indianen,
Yankees of rebellen tijdens de burgeroorlog, Duitsers tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en de communisten tijdens de koude oorlog.

Na de Japanse aanval op Pearl Harbor in december 1941
begon een ware heksenjacht op Amerikaanse burgers van
Japanse oorsprong. De media deden hun duit in het zakje,
want tussen december 1941 en februari 1942 verschenen
talrijke artikels over deze materie wat de woede alleen maar
aanwakkerde. Japanners, geboren in Japan, maar die in de
USA verbleven ten tijde van de aanval op Pearl Harbor
werden “Issei” genoemd of eerste generatie. Hun zonen
en dochters, geboren in de USA werden “Nisei” genoemd
of tweede generatie. Deze burgers werden beschouwd als
verraders, spionnen en medeverantwoordelijk geacht voor
de lafhartige aanval. Nochtans was de overgrote meerderheid van deze immigranten volledig in de Amerikaanse
samenleving geïntegreerd en gedroegen zich als echte
Amerikanen.
Op 19 februari 1942 ondertekende President Roosevelt een
besluit waarbij de militaire overheid de toelating kreeg voor
de verwijdering van de “Issei” en de “Nisei” uit de gebieden
langs de westkust om sabotage te voorkomen. De federale
WRA (War Relocation Authority) werd opgericht voor
de overbrenging van al de “Issei” en “Nisei” uit California,
Oregon, Washington en Arizona naar interneringskampen
in het verre binnenland. In totaal werden ongeveer 120.000
personen gearresteerd waarvan 100.000 uit de westelijke
staten en de rest uit andere delen van de USA. Een derde
waren in Japan geboren “Issei” waarvan velen meer dan 50
jaren oud en de resterende twee derden waren “Nissei”, nu
Amerikaanse burgers geboren in de USA en meestal onder
de leeftijd van 21.
Ook hun bezittingen werden verbeurd verklaard. In eerste
instantie werden de gearresteerden overgebracht naar verzamelcentra om daarna naar de eigenlijke interneringskampen
te vertrekken.
Er werden zestien verzamelcentra opgericht waarvan dertien
in California, een in Arizona, een in Oregon en een in
Washington. Tot op heden is nog geen briefwisseling gezien
afkomstig uit een van deze centra. In totaal werden er tien
“Nsei Relocation Camps” (interneringskampen) opgericht.
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 Afb. 2: Omslag met afbeelding van het kamp. Heart Mountain, Wyoming 28-6-43 van
Japanse geïnterneerde.

De “Nisei” militairen

Hieronder de lijst :
Kamp naam
Poston
Gila River
Rohwer
Jerome
Manzanar
Tule Lake *
Grenada
Minidoka
Central Utah

Postkantoor
Poston, Arizona
Rivers, Arizona
McGehee, Arkansas
Denson, Arkansas
Manzanar, California
Tule Lake, California
Amache, Colorado
Hunt, Idaho
Topaz, Utah

capaciteit
20.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Heart Mountain

Heart Mountain, Wyoming 10.000

Hawaii was een apart geval en een door de USA sedert
7 juli 1898 aangehecht gebied. Het werd pas op 21 augustus
1959 opgenomen als een Staat van de USA. Na de Japanse
aanval op Pearl Harbor werd Hawaii onder militair bestuur
geplaatst. Het grootste aantal Japanse Amerikanen woonden
op Hawaii en werd geschat op 150.000 inwoners. Slechts een
klein aantal (tussen 1200 en 1800 personen) werden geïnterneerd waarvan 62 % Amerikaanse staatsburgers waren. Bij
de intrede van Amerika in de oorlog in 1941 waren er in de
USA ongeveer 5000 “Nisei” in dienst bij het Amerikaanse
leger. Velen werden gewoon ontslagen en dezen die dienstplichtig waren werden geklasseerd als 4-C “alien aliens”
(vijandelijke vreemdelingen).

periode opening en sluiting
8-5-42 tot 28-11-45
20-7-42 “ 28-9-45
18-9-42 “ 30-11-44
6-10-42 “ 30-6-44
1-6-42 “ 21-11-45
26-5-42 “ 28-3-46
27-8-42 “ 15-10-45
10-8-42 “ 28-10-45
11-8-42 “ 31-10-45

De kampen waren gevestigd in afgelegen gebieden, ver van
de bewoonde wereld, en omringd door prikkeldraad en
wachttorens. De geïnterneerden leefden er in met teerpapier
overdekte barakken en trotseerden extreme hitte en koude
temperaturen. Vrij snel organiseerden zij zich en bouwden
hun eigen scholen en kerken, plantten bomen, heggen en
bloemperken. In de braakliggende velden buiten het kamp
verbouwden zij groenten en voorzagen zo de bevoorrading
van de kampen.

12-8-42 “ 10-11-45

Naast de interneringskampen waren er ook een aantal US
Department of Justice Camps en in zes hiervan bevonden
zich een aantal “Nisei” die verdacht werden van “vijandelijke sympathie”. Een van deze kampen was het Santa Fé
Detention Camp in New Mexico waar behalve Duitse en
Italiaanse geïnterneerden ook Japanse Amerikanen werden
opgesloten. Afb. 3 is een brief van een geïnterneerde “Nisei”
naar zijn echtgenote die in een ander kamp verbleef.

* Tule Lake soms ook Newell, California genoemd.

Met uitzondering van McGehee had geen van de kampen
een eigen poststempel, maar werd de briefwisseling behandeld door het nabijgelegen postkantoor. Opmerkelijk is dat
de brieven niet werden gecensureerd. Briefwisseling van
en naar de kampen is zeldzaam en moeilijk op te sporen.
Dit kan alleen maar door het adres van de afzender : een
Japanse naam, een combinatie van twee cijfers en één letter
en kampnaam of plaatsnaam van het nabijgelegen postkantoor (Afb. 1 en 2, beide brieven gericht aan dagbladuitgever
te Denver, Colorado). De meeste brieven zijn van kamp
naar kamp, want de meeste “Nisei” hadden geen contact
met de buitenwereld.

Drie dagen na de Japanse aanval moesten zij hun wapens
afgeven en stonden onder constante bewaking, zelfs wanneer
ze zich naar de latrines begaven. De volgende dag echter
kregen zij hun wapens terug en hervatten hun bewakingsopdrachten maar de sfeer van angst, vijandschap en verdachtmaking bleef.
Begin juni 1942 werden deze Japans-Amerikaanse soldaten
in het grootste geheim overgebracht van Hawaii naar het
vasteland en in een trein met verduisterde ramen naar Camp
Mc Coy, in Wisconsin gestuurd waar zij hun militaire training verder zetten. Daar kregen deze militairen, oorspronkelijk bij het de 298ste en 299ste Infanterie Regimenten in
Hawaii, de nieuwe benaming : 100ste Infanterie Bataljon. In
februari 1943 verhuiseden zij naar Camp Shelby, Mississippi.
In mei 1943, tijdens grote manoeuvres, stond de legerleiding verbaasd te kijken naar de excellente resultaten van dit
bataljon. De Amerikaanse stafchef Generaal Marshall vroeg
aan de bevelhebbers in Europa of zij dit bataljon accepteerden. Generaal Eisenhower antwoordde negatief, maar

 Afb. 3: Santa Fé, New Mexico 23-9-43 portvrij van Japanse geïnterneerde in het Santa Fé
Detention Station naar zijn echtgenote geïnterneerd in Mindoka Camp te Hunt, Idaho.

 Afb. 1: Camp Heart Mountain, Wyoming 31-3-43 van Japanse geïnterneerde.

In 1940 waren er ongeveer 1500 Japanse Amerikanen in
dienst bij de National Guard op Hawaii (de 298ste en 299ste
Infanterie Regimenten). Zij werden tot de aanval op Pearl
Harbor ingezet als bewakingseenheden.

In deze kampen bevonden zich ook 2264 personen van
Japanse oorsprong, overgebracht uit diverse LatijnsAmerikaanse landen. Ongeveer twee derde van deze
personen waren Japanse Peruvianen. Na de oorlog weigerde
Peru de terugkeer van deze mensen en de meerderheid
van hen werd door de Amerikaanse overheid naar Japan
teruggestuurd.

 Afb. 4: APO 4774 september 1943 Italië zonder vertrekstempel van “Nisei” soldaat bij het
100ste Infanterie Bataljon.

Generaal Mark Clark van het 5de Leger in Italië
antwoordde : wij nemen iedereen die wil strijden, zo stuur ze
maar naar mij. In september 1943 was het 100ste Infanterie
Bataljon in Italië (Afb.4) en het werd onmiddellijk in de
strijd geworpen. Weldra was het bataljon bekend als het
“Purple Hart Battalion” en dit wegens de hoge verliescijfers.
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Volgende schriftelijke veiling

7 juni 2014

Eerherstel

openbare postzegelveilingen

Veilingen

Van osselaer
Via onze veilingen verkopen wij
uw verzameling van postzegels
munten of postkaarten.
Gegarandeerd de hoogste prijs !

TEVENS SCHATTINGEN
EN EXPERTISES
vraag vrijblijvend info

www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com
Turnhoutsebaan 461 bus 93
2140 ANTWERPEN
 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Begin 1944 werd in Amerika het 442ste Infanterie Regiment
opgericht, uitsluitend met Japans Amerikaanse dienstplichtigen afkomstig uit de interneringskampen. In juni 1944
was het regiment in Italië en in juli 1944 werd het 100ste
Bataljon ingedeeld bij het 442ste Regiment en dit als het 1ste
Bataljon. Het bleef echter zijn oorspronkelijke benaming
van 100ste Bataljon behouden. Na hun succesvol optreden
in Italië werd het 442ste Regiment naar Frankrijk gestuurd
waar het onsterfelijke roem verwierf in de Vogezen toen zij
een verloren gewaande eenheid uit hun omsingeling wisten
te bevrijden. Het 442ste Infanterie Regiment werd de meest
gedecoreerde eenheid van het Amerikaanse leger. Meer dan
18.000 individuele decoraties werden aan de manschappen
uitgereikt. Een aantal “Nisei” waren ingedeeld bij de geheime
“Nisei Military Intelligence Service”. Leden van deze eenheid
dienden in diverse eenheden van leger en marine, vooral als
tolk voor de ondervraging van de Japanse krijgsgevangenen,
en werden ingezet in gebieden van de Aleoeten eilanden
in het noorden tot diep in het zuiden van Azië, evenals in
Birma waar zij deel uitmaakten van de 5307ste Composite
Unit Provisional beter bekend als “Merrill’s Marauders”, een
commando-eenheid die achter de Japanse linies opereerde.

Op 15 juli 1946 was er een ceremonie waarbij President
Truman, ter gelegenheid van de toekenning van de
“Presidential Unit Citation”, een toespraak hield met ondermeer de woorden : u vocht niet alleen tegen de vijand maar
ook tegen vooroordelen.
President Ronald Reagan tekende op 10 augustus 1988
“The Civil Liberties Act” waarbij hij verklaarde dat de
internering onterecht was.
Tijdens de uitreiking op 15 juli 2000 van de “Medal of
Honor” aan het 442ste Regiment door President Clinton
benadrukte hij nogmaals de unfaire behandeling tijdens de
internering.

Referenties
• Drie artikels uit “Linn’s Stamp News” van 18-2-1985, 15-41985 en 19-8-1985.

• Websites : “The War Relocation Camps of WWII”
• NJAHS (National Japanese American Historical Society) 3

MALAYSIA 2014
World Youth stamp exhibition 1-6 december 2014 - Kuala Lumpur

Naast de Jeugdverzamelingen worden ook Thematische en Moderne Filatelie (enkel filatelistisch materiaal vanaf 2000)
toegelaten. Inschrijvingen uiterlijk 15 april 2014.
Info : Jozef Ghys Nationaal Commissaris Tentoonstellingen - jef.ghys@telenet.be
Hormis les collections pour la jeunesse, la classe Thématique et la classe Philatélie Moderne (matériel philatélique depuis
l’année 2000) seront également acceptées. Date ultime d’inscription le 15 avril 2014.
Info : Jozef Ghys - Commissaire national aux expositions - jef.ghys@telenet.be

MEDEDELING
De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft zopas zijn 119e studie gepubliceerd. Het werk is van de
hand van Oswald Demeyer en heeft als titel:
• De tweetalige militaire poststempels – Deel 4 Aanvullingen voor de periode van 11.11.1918 tot 27.11.1929.
De studie telt 70 bladzijden en kost 8,00 euro, eventueel te verhogen met 3,08 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).
Meer informatie over FISTO en zijn uitgaven vindt u op www.fisto.be 						
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TBC-POST : van koerierdienst naar postoperator
distributie van private brievenpost tot aan de vrijmaking van de post op 1 januari 2011

moeten gegarandeerd geleverd worden in de “brievenbus” van de bestemmeling
binnen de 12 uur na ophaling (waarbij deze grens gehanteerd wordt omdat deze
poststukken in de regel binnen een kortere termijn worden besteld dan hetgeen
aan de leverancier van de universele dienst in het kader van de universele dienst
wordt opgelegd voor de snelste standaardcategorie) of een kortere contractueel
overeengekomen termijn en eventueel wordt ze hem persoonlijk overhandigd
tegen een bewijs van ontvangst en ze moeten ook kunnen gevolgd worden
(tracing), wat resulteert in de mogelijkheid om tijdens het vervoer voor elk stuk
afzonderlijk de identiteit van de geadresseerde, diens adres of andere voorwaarden te wijzigen op uitdrukkelijk en individueel verzoek van de afzender.

O

vereenkomstig de wet en de omzettingen van de verplichtingen
die voortvloeien uit de van kracht zijnde richtlijnen van het
Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels
voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, werden in
ons land de volgende diensten, omwille van het behoud van de universele
postdienst, uitsluitend aan De Post voorbehouden en kunnen dus niet
aangeboden worden door anderen.

Het gaat hierbij om :
• het ophalen, het sorteren, het vervoer, en het bestellen van

•
•

binnenlandse brievenpost, al dan niet per spoedbestelling,
met een prijs van minder dan vijfmaal het openbare tarief
van brievenpost van de laagste gewichtsklasse van de
snelste standaardcategorie en een gewicht van minder dan
350 gram. (De gewichtsgrenzen, die bepaald werden door
Europa, werden ook door de Belgische wetgever overgenomen en de limiet werd telkens verlaagd : het maximumgewicht bedraagt 100 gram vanaf 1 januari 2003 en 50 gram
vanaf 1 januari 2006. Deze maximumgewichten zijn niet
van toepassing vanaf 1 januari 2003 indien de prijs gelijk is
aan of meer bedraagt dan driemaal het openbare tarief van
brievenpost van de laagste gewichtsklasse van de snelste
categorie, en vanaf 1 januari 2006 indien de prijs gelijk is aan
of meer bedraagt dan twee en een half maal dit tarief ). Bij
de gratis postdienst voor blinden en slechtzienden mogen
uitzonderingen op de gewichts- en prijsbeperkingen
worden toegestaan.
de inkomende grensoverschrijdende post en de direct mail,
binnen dezelfde prijs- en gewichtsgrenzen.
de dienst van aangetekende zendingen in de loop van
gerechtelijke of administratieve procedures, omwille van
de bescherming van het algemeen belang en de openbare
orde.

Het monopolie heeft enkel betrekking op binnenlandse
brievenpost. Dit houdt in dat uitgaande grensoverschrijdende brievenpost niet onder het monopolie valt en door
andere postoperatoren dan De Post kan behandeld worden,
hetgeen dan ook door TBC-Post gebeurt.
Voor het verstrekken van een postdienst die geen deel
uitmaakt van de universele dienst, kunnen postale operatoren een aangifte doen aan het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), dat in een
Mededeling basiselementen en noodzakelijke voorwaarden
(apriorismen genaamd) opsomt, waaraan moet voldaan
zijn alvorens zij deze diensten aan een aantal criteria zal
toetsen, waaraan cumulatief moet voldaan worden en de
gestelde criteria dienen ook in acht genomen te worden
door de onderaannemers van de operator, indien hij deze
zou gebruiken of door elke persoon die hem personeel
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Deze waarborgen gaan gepaard met een zwaarder wegende burgerlijke aansprakelijkheidsregeling dan wat De Post voorziet in haar algemene voorwaarden en
waarbij nochtans de tarieven voor de gedistribueerde zendingen lager liggen dan
deze die gehanteerd worden in het kader van de universele dienstverlening.

levert. Op 27 oktober 2006 werd aan TBC-Post (Thierry
Brugma Courrier, behorend tot Mosaïc B.V.B.A., Rue
Pierre des Béguines 10 te 1390 Grez-Doiceau) registratienummer P02685DAF toegekend.
Er dient een specifiek netwerk opgestart voor de ophaling aan huis, sortering en distributie van correspondentie
tussen personen en ondernemingen actief in bepaalde
sectoren (afzonderlijke socio-economische entiteiten)
waarmee tegemoet gekomen wordt aan de bijzondere
behoeften van economische subjecten, werkzaam in deze
welbepaalde sectoren, zoals in het bank- en verzekeringswezen, evenals in de maritieme en vooral in deze van
medische en juridische aard.
Daartoe wordt, na ophaling “aan huis” (bij de afzender
persoonlijk of op een andere door de gebruiker aangewezen
plaats) - op vooraf overeengekomen tijdstippen, meestal
op het einde van de werkdag of afhankelijk van specifieke
behoeften, waarbij meerdere ophalingen per dag kunnen
georganiseerd worden en waardoor de dienstverlening, met
individualisering van elke postzending, bijgevolg gepersonaliseerd is - een onderscheid gemaakt tussen dringende en
niet-dringende zendingen. De niet-dringende zendingen
worden gefrankeerd aan De Post bezorgd voor verwerking
in het openbare postnetwerk. De dringende zendingen

  Niet-dringende zendingen afgegeven via uitwisselingspunt en door klant
voorzien van TBC-Post zegel BE-1 (België 0 - 50 g) - oorspronkelijk met afbeelding van auto,
nadien van vloot - en met frankeermachine gefrankeerd bij TBC-Post (€ 0,57 of P.B. 5209)
voor verzending via het openbare postnetwerk van De Post.

TBC Post doet alles om de zendingen verzendingsklaar te maken en doet bovendien de sortering naar de normen en frankering bij de klant zelf of in de vestigingen van TBC-Post te Vilvoorde, vanaf april 2010 verhuisd naar Zaventem, of Waver,
waarna levering bij de Posterijen, waarbij gebruikte frankeermachines van het type DM900 van Pitney-Bowes zijn.

FRANKEERMACHINES GEBRUIKT BIJ TBC-POST: Pitney-Bowes - Type DM 900
Blauwe afdruk
Plaats

Immatriculatie

zonder slogan

Rode afdruk

met slogan

eerste

laatste

eerste

laatste

1300 Waver

BEGM 20S94

22-02-08

18-03-06

17-06-08

29-10-08

1800 Vilvoorde

BEGM 68CZ3

06-11-08

21-09-09

28-08-09

28-09-11*

1800 Vilvoorde

BEGM 570Z3

09-06-08

23-07-08

12-03-09

29-06-11*

1800 Vilvoorde

BEGM 807H7

06-04-09

03-09-09

21-09-09

31-08-11*

zonder slogan

met slogan

eerste

laatste

eerste

laatste

28-07-08

24-10-08

30-10-08

19-02-09

* Na verhuis verder gebruikt, zonder aanpassing postnummer, in 1930 Zaventem.
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 Niet-dringende (drukwerk) en dringende zendingen (brief), gefrankeerd bij een klant van en door TBC-Post verzonden via het openbare postnetwerk van De Post.

  Na blauwe afdruk vanaf 9 juni tot 23 juli 2008 was er een rode afdruk met vanaf
dan ingebruikname van een reclameboodschap vanaf 31 oktober 2008 en vanaf 12
maart 2009 was de afdruk terug blauw.

 Niet-dringende (non-prior) en dringende zendingen (prior), al dan niet met reclameboodschap van en gefrankeerd door TBC-Post te Vilvoorde en
verzonden via het openbare postnetwerk van De Post.

Mailings, die eveneens een belangrijk product van TBC-Post zijn, specifiek
gericht op volumezendingen die meer sporadisch zijn en die een nauwgezettere voorbereiding vragen, worden afgehaald bij de drukker of deze kan ook
aanleveren, waarna deze in omslag of plastiek gestoken worden, geplooid, enz.
De volumezendingen zijn aan een zeer competitieve prijs dankzij bevoorrechte
contacten met verschillende postdiensten. Hierbij wordt een tarief op maat
gehanteerd.

 Volumezendingen behandeld door TBC-Post, gefrankeerd met hun nationaal “Port-Betaald-nummer” en verzending
via het openbare postnetwerk van De Post, waarbij het totaalbedrag van de frankering wordt betaald bij de afgifte van de
zendingen of via facturering.

 Pakketten behandeld door TBC-Post en verzending via Taxipost van het openbare netwerk van
De Post, met bpack P-barcode-etiket

wordt vervolgd …
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auteur: Van Dooren

De post van het Belgisch Legercorps in 1914-1915 deel 2
De post van het 32° legerkorps
De post van het 20e legerkorps

Het 20e legerkorps van generaal Balfourier, beschikt over de postsector T&P 135 voor de generale staf en de direct ondergeschikte eenheden (afb. 19 en 20), de sector T&P 126 voor de 11e DI (afb. 21) en de sector T&P 125 voor de 39e DI (afb. 22).

Het 38e legerkorps van generaal Humbert, beschikt over de postsector T&P 154 voor de generale staf en de direct ondergeschikte
eenheden (afb. 23), de sector T&P 35 voor de 42e DI (afb. 24) en de sector T&P 131 voor de 38e DI (afb. 25). De 42e
infanteriedivisie, toen onder het bevel van generaal Grossetti, zal zich onderscheiden bij de gevechten in Nieuwpoort, aan de
Tervaete Brug en bij de verdediging van Diksmuide. De 38e infanteriedivisie wordt later naar het 36e legerkorps overgeheveld
en blijft tot mei 1916 op het front van Nieuwpoort.

 Afb. 19 : T&P 135 – 9 november 1914 :
Zichtkaart van Watou in portvrijdom verstuurd naar Buchères (F) door een Franse militair van 60e artillerieregiment van het
20e legerkorps via de Belgische post. Datumstempel van Watou op 10.11.1914.
 Afb. 23 : T&P 154 – 14 november 1914 :
Zichtkaart van Poperinge verstuurd naar Montbozon (F) door een gendarme van het 32e legerkorps (T&P 154) via de nabije postsector T&P 35.

 Afb. 20 : T&P 135 – 16 december 1914 :
Zichtkaart van Adinkerke (?) verstuurd naar Hermé (F) door een militair verbonden aan de generale staf van het 20e legerkorps.

 Afb. 21 : T&P 126 – 13 november 1914 :
Zichtkaart van Poperinge in portvrijdom naar
Lyon (F) verstuurd door een militair van de
11e infanteriedivisie.

 Afb. 24 : T&P 35 – 29 december 1914 :
Zichtkaart van Ieper vanuit Poperinge naar Verdun (F) verstuurd door een militair van het 42e infanteriedivisie.

Afb. 22 : T&P 125 – 9 december 1914 :
Zichtkaart van Ieper vanuit Elverdinge
verstuurd door een militair van de
39e infanteriedivisie. 

 Afb. 25 : T&P 131 – 29 maart 1915 :
Zichtkaart van Oostduinkerke naar Neuilly-sur-Seine (F) door een militair van de 38e infanteriedivisie.
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De post van het 2e cavaleriekorps (CC)

De post van het 36° legerkorps

Het cavaleriekorps van de DAB, onder het bevel van generaal de Mitry, omvat drie cavaleriedivisies (CD) met de postsector
T&P 37 voor de 4e DC (afb. 26) , de sector T&P 18 (voorheen T&P 206) voor de 5e DC (afb. 27) en de sector T&P 142
voor de 6e DC (afb. 28).

Na de ontbinding van het DAB, in mei 1915, blijft enkel de Groupement Hély d’Oissel achter op het IJzerfront. Dit legerkorps, vanaf nu omgevormd tot het 36e legerkorps (CA), wordt opgesplitst in twee grote gevechtseenheden, een groepering
op het front in Nieuwpoort en een andere op het IJzerfront.
De tabel hieronder (afb. 29) geeft de samenstelling van het 36e legerkorps in mei 1915, met zijn twee grote gevechtseenheden, het Groupement Nieuport en het Groupement Sud op de IJzer tussen de Belgische en Britse legers.
Het 36e legerkorps van generaal Hély d’Oissel gebruikt verder haar postsector T&P 15 voor de generale staf en de direct
ondergeschikte eenheden (afb. 30 en 31).

 Afb. 26a & b : T&P 37 – 5 januari 1915 :
Zichtkaart van Koksijde in portvrijdom verstuurd naar Parijs (F) door een Franse militair van de 4e cavaleriedivisie via de Belgische post.
Datumstempel van Oostduinkerke op 5.1.1915.

 Afb. 29 : Organisatie van het 36e Legerkorps met haar T&P postsectoren na de ontbinding van het DAB.

Afb. 27 : T&P 18 – 10 februari 1915 : 
Zichtkaart in portvrijdom verstuurd
van de Ambulance St Georges in Lieurey (F)
naar Koksijde door een gewonde soldaat van
de 22e Dragons van de 5e cavaleriedivisie.
Aankomststempel van Koksijde op 15.2.1915.

Afb. 30 : T&P 15 – 11 juli 1915 : 
Brief in portvrijdom verzonden naar Parijs.
Eenheidszegel van de vliegereenheid van het
36e legerkorps AVIATION MILITAIRE / PARC N°8.

Afb 31b : 
Eenheidszegel van de fluviale
ambulantie- eenheid van het
36e legerkorps SERVICE des
EVACUATIONS FLUVIALES
Le Médecin-Chef / H.O.E.-IO.

 Afb. 31a : T&P 15 – 6 augustus 1915 :
Brief in portvrijdom verzonden naar Parijs door de
dienstchef van het hospitaal N° 2 van het 36e legerkorps.
 Afb. 28 : T&P 142 – 28 december 1914 :
Briefkaart in portvrijdom verzonden vanuit het Heilig-Hart pensionaat in Ieper naar
Lyon (F) door een militair van de 6e cavaleriedivisie.
Datumstempel Ieper B op 28.10.1914.
Eenheidszegel van de 6e cavaleriedivisie.

24

25

De groepering Nieuwpoort wordt bediend door de sectoren T&P 104 van de 81e DIT, de postsector T&P 131 van de 38e
DI (afb. 32) en vanaf april 1916, de sector T&P 129 van de 29e DI (afb. 33). Vanaf maart 1915 wordt de brigade van de
Franse marinefuseliers ook officieel opgenomen in de postsector 131, zoals we later zullen zien.

De post van het Détachement d’armée de Belgique in
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Tussen eind september en eind oktober 1914, na de slag bij de Marne, proberen de geallieerde en Duitse
legers elkaars noord vleugel te omzeilen. Met de wedloop naar de zee verplaatst de frontlinie zich elke dag
naar het noorden, tot de eerste IJzerslag een einde maakt aan de bewegingsoorlog.
Op 18 oktober 1914, na de ontruiming van de vesting Antwerpen, trekt het Belgisch leger zich terug achter de IJzer in een laatste poging om een deel van het nationale grondgebied te vrijwaren. Weldra barst de
eerste IJzerslag los waarbij het Belgisch leger ondersteund wordt door eenheden van het Franse leger.
Een eerste legerkorps, het Groupement Hély d'Oissel, wordt reeds op 10 oktober uitgestuurd om de Belgen te helpen en om de havens van Duinkerke en Calais te beschermen. Met de toevoeging van nieuwe eenheden ontstaat het Détachement d'Armée de Belgique (DAB) dat, onder het bevel van de generaal d'Urbal,
zal deelnemen aan de eerste IJzerslag.
 Afb. 32 : T&P 131 – 22 juni 1915 :
Zichtkaart van Nieuwkapelle in portvrijdom naar Parijs verstuurd door een militair van de 38e DI.

Zodra het DAB meer dan drie legerkorpsen omvat, wordt het op 22 oktober 1914  Afb. 33 : T&P 129 – 23 juli 1916 :
omgevormd tot het 8e Franse leger. Reeds op Zichtkaart van Ramskapelle in portvrijdom naar Parijs verstuurd door een militair van de 29e DI.
16 november 1914 wordt dit 8e leger weer
omgevormd tot het DAB, zodra een aantal De groepering Zuid op de IJzer, tussen de Belgische en
legerkorpsen, na de eerste Ieperslag, weer Britse legers, wordt bediend door de sectoren T&P 78 van
teruggetrokken worden.
de 87e DIT (afb. 34), de postsector T&P 68 van de 45e DI
(afb. 35) en vanaf januari 1916, de sector T&P 57 van de
Op 22 mei 1915 wordt het DAB op zijn 58e DIR die de 87e DIT komt aflossen.
beurt ontbonden en dan blijft op het IJzerfront alleen het Groupement Hély d'Oissel Het 36e legerkorps blijft, tot februari 1918, het Belgisch
achter. Deze eenheid, wordt dan het 36e le- leger op het IJzerfront ondersteunen. De nieuwe eenheden
gerkorps (CA) en wordt opgesplitst in twee die na 1916 in dit korps ingeschakeld werden, worden in
grote gevechtseenheden, de ene op het front het kader van dit artikel niet behandeld.
in Nieuwpoort en de andere op het IJzerfront
tussen de Belgische en Britse legers.

€ 2500 ➠ € 5600

€ 1000 ➠ € 6000
€ 7500 ➠ € 10500

€ 250 ➠ € 2400

Afb. 34 : T&P 78 – 4 maart 1915 :
Zichtkaart van Poperinge in portvrijdom naar Saint-Brieuc (F) verstuurd door een militair van de 87e DI.  

De voortdurende aanvoer van Franse versterkingen naar het IJzerfront veroorzaakt
snel een onontwarbaar kluwen van eenheden
die behoren tot verschillende divisies en
korpsen. Pas op 15 november kan Generaal
d'Urbal wat orde brengen in de opstelling van
zijn strijdkrachten. Deze kaart (afb. 1) toont
de opstelling de geallieerde legers, eind november, op het front van de Noordzee tot
Armentières.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
Het Belgisch leger bezet het IJzerfront
sous forme
de séries
omringd links, in Nieuwpoort,
door
de 81e ou de collections de Belgique et de l’étranger.
N’hésitez
pas
à
nous
contacter
territoriale infanteriedivisie (DIT) en rechts,si vous voulez réaliser vos lots isolés ou vos collections.
in Diksmuide, door de brigade marinefusiliers (BFM). Verder zuidwaarts zal het Britse
leger de eerste Ieperslag voeren met de ondersteuning van de andere eenheden van het
Afb. 1 : Gevechtsopstelling
van68de
DAB
eenheden
eind november 1914
 Afb. 35 : T&P
– 17
juli 1915
:
DAB.
Oorsprong : Les armées françaises dans la Grande guerre, SHEMA.

€ 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.

Zichtkaart van Veurne in portvrijdom naar AiguesMortes (F) verstuurd door een militair van de 45e DI.
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De post van de Franse eenheden in België tijdens de eerste wereldoorlog werd tot op heden nog niet behandeld. In tegenstelling tot de Franse legers ingezet in Italië of op het Oostfront, die specifieke postsectoren
toegewezen krijgen, behouden de eenheden van het DAB hun oorspronkelijke Trésor
& vervolgd
Postes sectoren
wordt
…
(T&P). Wellicht is dit te wijten aan de geografische nabijheid en aan de korte duur van hun inzet in ons land.
Ondanks het gebrek aan specifieke postsectoren, kunnen wij toch een globaal beeld samenstellen (afb. 2)
dankzij de aanwezigheidsdata van de verschillende eenheden en hun T&P nummers die bekend zijn.
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