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20 juni - Vergadering afgelast

Ruildienst
Maak ruilboekjes met uw dubbels,
omslagen en stempels die je kwijt wil.
Vraag ruilboekjes aan bij de ruildienst van
Oost-Phila!

Wendt u tot : Devlamynck Maurice
Kapellestraat 15 9960 Assenede
Een kruisje in het vakje!

Uw vereniging heeft het lidgeld voor 2020
nog niet betaald!
Hierbij een overschrijvingsformulier

Indien uw vereniging de bijdrage
reeds betaald heeft, beschouw het X
als niet bestaand!
Wij sturen dit tijdschrift aan
voorzitters en/of afgevaardigden.

de

Indien het tijdschrift niet bij de juiste
persoon terechtkomt of u wenst een
adreswijziging te melden stuur dan een
mail naar de redactie:

jan.lannoye@telenet.be
AGENDA VERGADERINGEN 2020:
15 februari - Statutaire Vergadering

26 september - Algemene Vergadering
Rekeningnummer Oost - Phila
IBAN – BE 16 0013 3761 8074
BIC - GEBABEBB
Lidgeld : € 15

19 december - Algemene Vergadering

Editoriaal van onze voorzitter Mark Bottu
Beste Vrienden,
We weten niet wat de toekomst brengt! We weten niet of het leven nog ooit hetzelfde zal zijn als voor de Coronacrisis. Wat we wel weten is dat de lock-down van de voorbije twee maanden ons dagelijks leven sterk beïnvloed
heeft. En dat had ook zo zijn gevolgen voor de filatelie.
De clubvergaderingen zijn weggevallen. Gedaan met om de veertien dagen of om de maand met een aantal goede
kameraden onder het genot van een koffie, een pintje of zelfs een eenvoudig glaasje spa een uurtje te gaan keuvelen
over de laatste aanwinsten van de verzameling, zich buigen over ruilboekjes of luisteren naar een korte voordracht.
Niet alleen de NIPA-beurs werd afgelast, maar ook kleinere beurzen - ingericht door talrijke verenigingen - konden
niet plaatsvinden. Voor diegenen die al eens graag een stapje over de grens zetten: internationale tentoonstellingen
(Hertogpost, London 2020, Mondorf, …) werden verplaatst en ook jaarvergaderingen van thematische en andere
studiekringen werden afgelast. Ook het Nationaal Kampioenschap ‘Antverpiade 2020’ werd naar 11-12 en 13 juni
2021 verplaatst.
Gelukkig zijn er nog de tijdschriften, die meestal wel verschijnen. Optimisten - en moeten we dat niet allemaal zijn in
deze tijd - beklemtonen een aantal mogelijkheden: onze verzamelingen op orde zetten, misschien een nieuwe
verzameling starten, schoendozen met materiaal dat we over jaren bijeen gespaard hebben uit de kast halen en
klasseren, literatuur die blijven liggen is doornemen … en waarom zelf eens niet een artikeltje schrijven.
Elders in dit tijdschrift leest u mijn laatste verslag van een Statutaire Vergadering. Gelukkig kon die nog doorgaan op
15 februari. Hier werd een nieuw bestuur gekozen. Zeven kandidaten hadden zich aangemeld. Ze werden in groep
verkozen. Twee nieuwe gezichten deden hun intrede: Donald Decorte als ondervoorzitter en Julien Van Damme als
filatelistisch coördinator. Marc Van Der Haegen - die sinds enkele maanden het bestuur vervoegd had - aanvaardde
de functie van secretaris. Van hem ontvangt u in de toekomst de uitnodigingen en de verslagen. Roland De Swaef,
Jan Lannoye en Maurice Devlamynck behouden hun functie
De ons veel te vroeg ontvallen Luc Van Bogaert moest niet alleen vervangen worden als filatelistisch coördinator
maar ook - en vooral - als secretaris van K.L.B.P.-Oost-Vlaanderen en als bestuurder van de K.L.B.P. Deze laatste
functie werd overgenomen door Roland De Swaef. Deze wordt op zijn beurt als Provinciaal Afgevaardigde vervangen
door Marc Van Der Haegen, die ook secretaris van K.L.B.P.-Oost-Vlaanderen wordt. Hiermee wordt de band tussen
K.L.B.P.-Oost-Vlaanderen en Oost-Phila nog nauwer aangehaald.
Rest mij Dr. Paul De Dobbeleer - onze uittredende voorzitter - met wie ik 12 jaar als secretaris mocht samenwerken van harte te bedanken. Samen mochten we in deze jaren heel wat realiseren. We hopen hem als erevoorzitter nog
dikwijls te begroeten op bestuurs- en algemene vergaderingen. Onze bijzondere dank gaat ook aan Mevr. Reina
Beeckman, die gedurende lange jaren - naast andere taken - verantwoordelijk was voor Oost Phila Kontakt.
Ik hoop van harte dat de Algemene Vergadering van 26/09/2020 wel zal kunnen doorgaan en dat in het najaar het
normale filatelistische leven kan hervatten.
Ondertussen wens ik u allen sterkte in deze Corona-tijden. Ik hoop dat jullie en diegenen die u dierbaar zijn van
Covid-19 mogen gespaard blijven.
Van harte,

Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila

Is er een verband tussen de bloemisten Gebroeders De Smet en filatelie ?
Onlangs kreeg ik van onze vriend en correspondent in Groot-Brittannië Nick Martin een mail met een scan van een
Engels postwaardestuk gestuurd naar de gebroeders De Smet, bloemisten te Ledeberg (Gent). De vraag hierbij was,
‘ken je de bloemisten De Smet uit Ledeberg en handelden ze in postzegels?’ Is er een verband tussen de bloemisten
De Smet en filatelie?

Een postkaart verstuurd uit Birmingham op 7 augustus 1905 naar Gent

Vrije vertaling van de Engelse tekst:
“Geachte Heren, ik zou graag volgende postfrisse Belgische postzegels, die onlangs uitgekomen zijn, de 20, 25, 35,
50c en 1 en 2Fr verkrijgen. Kunt u deze postzegels in het postkantoor gaan kopen indien ik u een cheque opstuur?
Bedankt op voorhand. P.S. Graag 10 tot 30 stuks van elke waarde.”

Buiten het feit dat ik de geadresseerden wel ken, omdat ik ook filatelistische omslagen heb die van en naar dit adres
gestuurd geweest zijn, had dit adres bij mij geen andere betekenis. De bloemisterijen uit de regio Ledeberg en
Gentbrugge waren rond de eeuwwisseling wereldberoemd. Ze onderhielden commerciële contacten met de ganse
wereld.
Nu blijft de vraag waarom een Brit aan de bloemisten De Smet vraagt om voor hem postzegels te kopen in de post.
Plots dacht ik aan het archief van onze club, goed wetende dat ik de ledenlijst bezit van bij het ontstaan van de club
in 1891! Zoals het in die tijd betaamde, moest elk lid door twee peters voorgedragen worden, om nadien een
aansluitingsdocument met zijn lidnummer, naam en adres te ondertekenen, samen met twee bestuursleden.
Vroeger werden al deze documenten in een groot plakboek gekleefd volgens nummer van aansluiting.
Na een paar minuten vond ik een aansluitingsdocument van 1 januari 1901 op naam van Romain De Smet, bloemist,
Brusselse steenweg 142, Ledeberg !!! Hij was het 116de lid van de club.
Hoe een archief in 2020 nog een dienst kan bewijzen! Nick Martin heeft waarschijnlijk nooit gedacht zo’n
gedocumenteerd antwoord te krijgen.

Alain Pierret
Koninklijke Gentse Postzegel- en Studiekring ‘S.R.G.T. Lucien Herlant’

KARDINAAL MERCIER EN ZIJN TIJD.
Guido Lantheere
Toen ik onlangs nog een blad uit een oude illustratie, wellicht van einde der twintiger
jaren of begin van de jaren dertig, onder ogen kreeg trok de bijgaande afbeelding mijn
aandacht.
Eronder staat de Franse tekst “De
Koning (Albert I) tussen maarschalk
Foch en prins Leopold (de latere
Koning Leopold III) bij de
begrafenis van kardinaal Mercier. De
eerste reactie was de link naar de
postzegels van de kardinaal in 1932
en ten tweede waarom de Franse
maarschalk Foch bij die begrafenis
aanwezig was. Hij werd geboren te
Tarbes in de Hautes-Pyrenées, het
zuidwesten van Frankrijk tegen de
grens met Spanje. In 1907 was hij
commandant
van
de
Franse
oorlogsschool
en
werd
later
maarschalk van Frankrijk, GrootBritannië
en
Polen.
Hij
onderscheidde zich bij de slag aan de
Marne en aan het front in Vlaanderen
(1914), was bevelhebber van de slag
aan de Somme (1916) en stafchef
van de geallieerden (1918). Hij
overleed in 1929. Niet iedereen was
hem gunstig gezind. “ Foch is een
massamoordenaar “:
zei de Leuvense burgemeester Louis Tobback tijdens een gemeenteraad in 2006. Hij
eiste dat het Maarschalk Fochplein in Leuven een andere benaming kreeg. Tobback
kreeg na een paar jaar aandringen zijn zin. “ Niemand kan ontkennen dat Ferdinand
Foch honderdduizenden mannen als kanonnenvlees uit de loopgraven heeft gejaagd”
(sic). Het plein heet nu Rector De Somerplein, de eerste rector van de
Nederlandstalige katholieke universiteit. We kennen dhr. Tobback senior van zijn
krachtige oneliners. Hij zal wel niet de enige zijn die deze mening is toegedragen. Het
is natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf. Trouwens deze beoordeling of
veroordeling zal wel van toepassing zijn voor vele oorlogsgeneraals of
oorlogsministers, door de eeuwen heen. Zijn aanwezigheid op de begrafenis zal
wellicht in het verder verloop van de tekst duidelijk worden.
Kardinaal Mercier werd een veel besproken figuur in diverse opzichten en
standpunten. Geboren te Braine-l’Alleud op 22 november 1851 uit een Franstalige
bourgeois familie, gevestigd in Waals-Brabant sinds de 17de eeuw, wilde hij reeds op
zeer jonge leeftijd priester worden.

De zegels die van hem verschenen in 1932 stellen hem voor gedurende zijn
levensloop. In 1906 werd hij tot aartsbisschop van Mechelen benoemd en vervolgens
tot kardinaal gecreëerd in 1907.

afb. 1

afb. 2

De uitgifte van de serie was ten voordele van het Nationaal Comité van het
monument, op te richten in Braine-l’Alleud en de werken van kardinaal Mercier,
vandaar de hoge toeslagen. Ze bestaat uit 9 zegels. De laagste waarden 10c. + 10c.
(afb. 1), 50c. + 30c. (afb. 2), 75c. + 25c. (afb. 3) en 1fr. + 2fr. (afb. 4) stellen de
beeltenis van hem in vooraanzicht voor met aan beide zijden de bisschoppelijke staf.

afb. 3

afb. 4

Na zijn studies aan het St. Rombautscollege ging hij naar het klein seminarie te
Mechelen. Het was pas daar dat hij de Nederlandse taal leerde. Na het groot seminarie
vertrok hij in 1873 naar de universiteit van Leuven om zich voor te bereiden op het
onderwijs van de filosofie. In 1874 werd hij priester gewijd. Nadien onderwees hij de
filosofie volgens de leer van Thomas van Aquino in het klein seminarie van
Mechelen. Toen in 1880 paus Leo XIII een leerstoel voor het onderwijs in deze
thomistische wijsbegeerte aan de universiteit te Leuven wilde creëren werd deze aan
priester Mercier toebedeeld.
Zijn leermeesters de filosofen Aristoteles en Thomas van Aquino beschouwde hij niet
als onfeilbaar, maar wilde hun ideeën doen herleven, aanpassen en innoveren naar de
geëvolueerde wetenschap en uitbreiden naar de sociale disciplines.
Hij had ongetwijfeld een brede kijk op het onderwijs en vond het nodig dit op alle
wetenschappen toe te passen en het aantal leerstoelen te vermeerderen om de ganse
cyclus te bereiken. Hij werd voor zijn systeem van onderwijs bekroond door zijn
aanstelling als buitenlands buitengewoon lid van de academie voor morele en
politieke wetenschappen te Parijs.

Op de zegels 2,5fr. + 2,5fr. (afb. 5) en 5fr. + 20fr. (afb. 6) wordt hij als professor
voorgesteld, zittend aan zijn eenvoudige leerstoel met één hand rustend op een
opengeslagen boek en de rechterhand in een didactische houding. Op de twee zuilen
ernaast prijken de bustes van Aristoteles en Thomas van Aquino die zich naar hem
toebuigen. De namen van de twee filosofen staan links in het Grieks en rechts in het
Latijn op de zuilen vermeld.

afb. 5

afb. 6

En toen kwam wereldoorlog I, “ De Groote Oorlog”. Daarbij was de kardinaal ook op
politiek vlak betrokken. Ongetwijfeld had hij de opvatting: wat goed is voor de Kerk
is goed voor België. Maar oorlogsomstandigheden zijn buitengewone
omstandigheden en vragen misschien een breder denkend begrip. Hij nam een zeer
patriottistische houding aan, en wellicht door zijn afkomst gemakkelijk aanleunend
bij Frankrijk. Hij koos onmiddellijk de zijde van de geallieerden. Tegenover
Duitsland, de brutale bezetter, toonde hij een harde houding door het aanvallen van
de arrogantie, het blootleggen van hun schaamteloze handigheid en hun weergaloze
stoutmoedigheid.
Hij was pas terug uit Rome, waar hij had deelgnomen aan de pausverkiezing van paus
Benedictus XV, maar nam direct deze houding en missie aan. Zijn eerste pastorale
aankondiging had de titel: “ Patriottisme en volharding “, waarin hij de bedreven
wreedheden aantoonde en duidelijk maakte aan welke kant het recht stond, waar de
onrechtvaardigheid en de misdaad. Deze om wraak roepende bladzijden werden
eveneens door kardinaal Amette te Parijs en kardinaal Bourne te Londen aan hun
diocesanen medegedeeld.
Naar verluid bevorderde hij pogingen om via geheime onderhandelingen tussen
Koning Albert I en de Duitse regering een aparte vrede te bereiken, wat echter
mislukte (sic). Ook via privé brieven en zelfs openbare debatten discuteerde hij met
de Duitsers: von Bissing, von Falkenhausen en von der Lancken.
Ten slotte verloren de Duitsers de oorlog en het is als het ware in de handen van de
kardinaal dat von der Lancken in zijn brief van 17 oktober 1918, vooraleer België te
verlaten, schreef “ Gij incarneert voor ons het bezette België, waarvan gij de vereerde
en aanhoorde herder zijt”! (sic).

afb. 7

afb. 8

De zegels 1,75fr. + 75c. (afb. 7) en 3fr. + 4fr. (afb. 8) belichamen deze periode uit
onze geschiedenis. De kardinaal is erop afgebeeld in zijn bisschoppelijk ornaat met
mijter en de bisschoppelijke staf horizontaal in beide handen. Daarmee toont hij aan
de invallers de onneembare barrière van het recht. Achter hem en als het ware
beschermd door hem, staan links een wenende moeder met kinderen en rechts een
vader en zijn zoon elkaar omhelzend vóór het afscheid. In de achtergrond is het
silhouet van de St. Michiels en St. Goedele kathedraal zichtbaar.
En daarmee belanden we bij het laatste luik van deze naoorlogse uitgifte tot zijn
overlijden. Zoals reeds vermeld werd hij in 1918 vereerd aan de “ Académie des
sciences morales et politiques de Paris “. In 1920 was hij stichter van de “ Union
internationale d’ études sociales “. Tijdens de periode 1920 – 1925 probeerde hij om
de Anglicaanse en de Rooms-katholieke kerk nauwer tot elkaar te brengen.
Mgr. Mercier was echter niet overal zo geliefd. Zijn houding tegenover de Vlamingen
gaf een flinke deuk aan zijn reputatie bij hen. Hij had weinig begrip voor de Vlaamse
Beweging en diens verzuchtingen, zodat het steeds tot een gespannen verhouding
tussen beiden leidde. Volgens hem was de Nederlandse taal niet geschikt als taal voor
de wetenschap. Hij bleef een tegenstander om de universiteit van Gent te
vernederlandsen en verder ook het katholiek middelbaar onderwijs. Toch werd het
een Nederlandstalige universiteit in 1930 onder nog steeds Koning Albert I, jaren na
het overlijden van Mercier. Door al die omstandigheden bestempelden de Vlamingen
hem als een aristocratische franskiljon. Dit is naar mening spijtig te noemen; van zo
een verstandig mens zou je toch meer begrip en inschikkelijkheid ten opzichte van je
landgenoten mogen verwachten. Gelukkig staan we nu verder dan bijna honderd jaar
geleden.
Nochtans in de jaren na de oorlog vielen hem verschillende eretekens te beurt. De
Franse president Poincaré bracht hem in Mechelen het Franse Oorlogskruis. Nadien
werd hij nog grootofficier van het Franse “ Légion d’Honneur ”. Het “ Institut de
France “ en andere genootschappen van geleerden beschouwden hem als één van de
meesters van de denkwereld en een held van de actie. In de Onze Lieve Vrouw
kathedraal van Parijs was het kardinaal Amette die hem proclameerde als de gelijke
van de heilige Basilius en Sint-Ambrosius.
Op 12 mei 1924 vierde hij zijn gouden priesterjubileum. Toen in 1925 het monument
voor de oorlogsslachtoffers 1914-1918 op het Martelarenplein te Leuven werd
ingehuldigd waren kardinaal Mercier en maarschalk Foch hierbij eveneens aanwezig.

Nog in 1925, hij leed reeds aan de ziekte die hem tenslotte fataal zou worden,
celebreerde hij op 25 november het zilveren huwelijksjubileum van Koning Albert I
en Koningin Elisabeth. Hij overleed op 23 januari 1926 en liet de herinnering na van
een bijzonder figuur in de toenmalige moderne tijd “ het Interbellum”.

Op de laatste zegel van de serie 10fr. + 40fr. (afb. 9) staat de kardinaal afgebeeld in
groot bisschoppelijk ornaat, de bisschoppelijke staf in de linkerhand en een zegenend
gebaar met de rechterhand. De achtergrond vormt een gotisch gewelf. Links en rechts
staan de woorden “ Civitatis Defensor “. Deze titel werd gegeven aan belangrijke
bisschoppen uit de Middeleeuwen en betekent letterlijk “ beschermer van de stad”,
namelijk destijds tegen de inval van de Barbaren.
Het is altijd een waardevolle serie zegels gebleven, alhoewel de vraag is gesteld naar
de filatelistische waarde ervan, gezien de hoge toeslagen. Ze werd verkocht bij
inschrijving voor volledige reeksen van 28 mei tot 2 juli 1932. de lagere waarden 10,
50, 75c. en 1fr. zijn verkocht in de bijzonderste postkantoren van 10 juni 1932 tot 9
juni 1933. ik vraag me dan af hoe er nog verschil in oplage kan zijn voor de waarden
vanaf 1,75fr. zoals in de cataloog vermeld aangezien die enkel behoorden bij de
verkoop van volledige reeksen.
Er waren verschillende ontwerpers, graveerders en drukprocédés bij betrokken.
Tenslotte verscheen er nog een zegel van kardinaal Mercier (afb. 10) namelijk in
1976 naar aanleiding van de 50ste verjaardag van zijn overlijden.
Het was er mij niet om te doen om alle details van deze uitgifte onder de loep te
nemen. Het commerciële of technische aspect is hier niet aan de orde. Evenmin de
serie met de gekende opdruk “Braine-l’Alleud 17-7-33 Collegio Card. Mercier “
kwam hier in aanmerking. Ik had enkel de doelstelling bij dit artikel om de serie in
haar historische context te plaatsen en de afbeeldingen eraan te relateren.
Bibliografie:
▪alle afbeeldingen van postzegels zijn © bpost▪
- Standaard encyclopedie
- Larousse universel
- Mémorial Philatélique : Gustave Bertrand
- De Standaard : Klaas Debacker

Pilootproject “201 barre-code” voor nationale aangetekende zendingen
door Lucien Van Hecke
Aangetekende zendingen in België waren ooit alle voorzien van een aantekenstrook waar in
een rood, rechthoekig kader slechts de naam van plaats/kantoor plus volgnummer was aangebracht. Het zogenoemde ‘Mod 203”.
De Post wenste de vele mogelijkheden die de barcodetechnologie toelaten, te onderzoeken
om de kwaliteit van haar dienstverlening van ingeschreven zendingen en haar productaanbod
te diversifiëren.
In deze context werd het Hoofdpostkantoor van Waver weerhouden om, in opeenvolgende
fasen, deze technologie te testen in samenwerking met het pilootproject “201 Barre-code”.
Met dit pilootproject werden, In navolging van Nederland en Duitsland, barcodestickers
geïntroduceerd waarmee een grote multifunctionaliteit mogelijk was.
Vanaf 17 juli 2000 droegen de nationale aangetekende
zendingen van de sorteersector 1300 - 1390 (WaalsBrabant) niet langer het gebruikelijke aantekenetiket
“203”, maar werden voorzien van een zelfklevend vignet met barcodes dat bestaat uit acht afneembare
strookjes en met als totale afmetingen 77 x 66 mm.
De barcode bestaat uit zes, gevolgd door negen cijfers.
Kenmerkend is de lay-out, tekst en het gebruik van
een zwart-rood vierkantje met "RE" in plaats van de
latere rode vierkantjes met alleen een "R". Mogelijks
stond hierbij de "E" voor "Experiment" ?
In dit perspectief en om het werk van iedereen te vergemakkelijken, moest men erop letten
voldoende plaats te laten voor het kleven van het vignet aan de linkerkant van de zendingen.
In de pilootfase waren de afneembare strookjes enkel relevant voor deze sectoren.
Daarbuiten moest het individueel nummer overgenomen worden net als bij de vroegere
volgnummers.
Het pilootproject “201 Barre-code” vormde de eerste stap in een volledig herzieningsproces
van de behandeling van ingeschreven zendingen.
Vanaf 28 mei 2001 werd het systeem voor het binnenland algemeen. Voor het buitenland zijn
de eerder ingevoerde aantekenstroken met barcode blijven bestaan.

De nummers bij de barcode werden dan erg lang, waarbij de posities 1-3 zijn om aan te
geven dat er een EAN 13-code volgt : 010; 4-5 een landencode voor België zijn : 54; 6-10 een
code voor De Post: 12885; 11-16 voor het soort productcode : 004519; 17-19 de prefixen :
211(Frans), 212 (Nederlands), 213 (Duits / Frans) en 214 (Nederlands / Frans), gevolgd door
20-30 : een uniek volgnummer van 11 cijfers.

Het gedeelte rondom de aangebrachte barcodes en -nummers met een inktjet, een bepaalde
manier van afdrukken waarbij kleine inktdruppeltjes op het papier worden gespoten, is
voorzien van een vernislaag die kleurloos is (bij prefixen 211 en 213), maar soms ook zeer
zwak geel of licht geel (bij 212) tot zeer duidelijk geel (bij 214). De strookjes zijn rondom
voorzien van een “slit”, een ingesneden spleet, zodat ze van het dragerpapier afkomen.

(Gelopen omslagen : bovenaan tijdens het pilootproject en onderaan na algemene invoering)
Bronvermelding :
- Afbeeldingen uit de verzamelingen van de auteur en van de h. Florent Peeters - Willebroek.
- “De postwaardenproductie in België” door Rein Bakhuizen van den Brink - Leiden.
- Dienstnota’s van De Post : 205 - 30.05.01 - 5.2.1.4 - 3 en 399 - 12.12.01 - 5.2.1.4. - 1.
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Statutaire Vergadering
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Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE

Verslag
Er waren 27 kringen vertegenwoordigd. De statutaire vergadering kan reglementair doorgaan.
Hebben zich verontschuldigd: Jacqueline Bekaert, Leo Declercq.
1. Welkom
De voorzitter geeft kennis van de verontschuldigden.
Hij staat stil bij het overlijden van Luc Van Bogaert. U vindt een ‘In memoriam’ in Oost-Phila Kontakt. Luc
hield van de filatelie: op zijn overlijdensprentje staat hij afgebeeld met tandjes als op een postzegel.
2. Goedkeuring van het verslag van AV 14 december 2019: goedgekeurd
3. Oost-Phila prijskamp
De gevraagde postzegel is een vogel van Buzin met dubbele waarde (BEF & EUR) op poststuk gefrankeerd
met één zegel (zie verslag 5 oktober 2019).
De Postzegelkring Zele werd bereid gevonden de resultaten te exposeren op zijn postzegelbeurs op
15 november 2020.
De formulieren werden voorbereid door Lucien Van Hecke en waren beschikbaar bij Reina Beeckman.
Datum van inlevering : AV van 26 september 2020 of bij Reina Beeckman.
De nieuwe coördinator, Julien Van Damme, zal - in overleg met Reina - de wedstrijd opvolgen.
4. Algemene Statutaire vergadering
1. Verslag van de voorzitter: zie bijlage
2. Verslag van de bestuursleden
a. Secretaris – Mark Bottu: Uitnodigingen en verslagen van bestuursvergaderingen werden tijdig
overgemaakt. Uitnodigingen en verslagen van de A.V. werden overgemaakt aan Jan Lannoye
voor publicatie in Oost-Phila Kontakt.
b. Ruildienst – Maurice De Vlaeminck: 14 kringen nemen deel aan het ruilverkeer. Er is een tekort
aan boekjes. Er werd voor ruim 5.000 € uitnamen gerealiseerd.
c. Oost-Phila Kontakt – Jan Lannoye: Er verschenen tijdig vier nummers met uitnodiging en verslag
van de A.V. Daarnaast interessante artikels. Er zijn nog enkele artikels in voorraad, maar nieuwe
bijdragen zijn welkom. O.P.K. wordt op de website geplaatst.
d. Archieven – Jan Lannoye: Het archief ontving twee kasboeken met de rekeningen van de
beginjaren. De eerste 6 jaargangen van O.P.K. ontbreken. L. Van Hecke kan deze digitaal ter
beschikking stellen.
e. Bibliotheek – Mark Bottu: een aantal publicaties werden overgenomen.
3. Financieel verslag
Roland Deswaef geeft een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven.

De financiële toestand van Oost-Phila blijft gezond. De baten worden overgedragen naar het
volgende boekjaar.
Het merendeel van de kringen betaalden hun bijdrage (15 €). Dit bedrag wordt behouden voor 2021.
4.

Verslag van de toezichthouders: Regina De Muynck en Roger Van der Veken.
De toezichthouders onderzochten de rekeninguittreksels en de boekhouding. Alles werd op
voorbeeldige wijze bijgehouden. Zij feliciteren de penningmeester.
Als toezichthouders voor 2020 worden Roger Van der Veken en Alain Pierret aangeduid.

5. Verkiezingen van het nieuwe bestuur
Het bestuur had aan Lucien Van Hecke gevraagd om de verkiezingen te leiden.
De kandidaturen werden reglementair opgevraagd en volgende personen stelden zich kandidaat:
BOTTU Mark - DECORTE Donald - DE SWAEF Roland - DEVLAMYNCK Maurice - LANNOYE Jan - VANDAMME
Julien - VAN DER HAEGEN Marc.
De secretaris bereidde de stembrieven voor.
De kandidaten stelden zich kort voor.
Er werd besloten dat indien er niet meer dan acht kandidaten waren aan de vergadering zou gevraagd
worden of een stemming op naam gevraagd werd. Deze werd niet gevraagd en de 7 kandidaten werden
collegiaal aanvaard.
6. Het bestuur zondert zich af voor de verdeling van de functies
In gemeenschappelijk overleg en zonder tegenstemmen werd de volgende samenstelling aangenomen:
Voorzitter:
BOTTU Mark
Ondervoorzitter
DECORTE Donald
Secretaris
VAN DER HAEGEN Marc
Penningmeester
DE SWAEF Roland
O.P.K. – Archivaris
LANNOYE Jan
Ruildienst
DEVLAMYNCK Maurice
Filatelistisch Coördinator
VAN DAMME Julien
Voorlopig beheert de voorzitter de bibliotheek en de website.
Dr. Paul De Dobbeleer wordt voorgedragen als erevoorzitter, Mevr. Reina Beeckman als ere-bestuurslid.
7. Bekend maken van de functies
De nieuwe voorzitter maakt de functies bekend.
Hij dankt de uittredende voorzitter Paul De Dobbeleer en maakt zijn aanstelling als ere-voorzitter bekend.
Paul De Dobbeleer aanvaardt deze aanstelling.
Hij dankt eveneens Reina Beeckman en stelt haar eveneens een erelidmaatschap van het bestuur voor.
Reina Beeckman bedankt hiervoor. We zien haar echter wel terug op de bestuursvergaderingen als
beheerder van de K.L.B.P.
8. Varia
1. Theo Vandamme stelt zijn boek “Uitgifte 1 januari 1885 – Ontwikkeling en gebruik van de 25c.”
voor (Fisto-studie 136) – 15 € + port
2. Mark Bottu nodigt de posthistorici uit om deel te nemen in Sindelfingen – Postgeschichte Live.

Gent, 17 februari 2020
Mark Bottu

Bijlage - Jaarverslag 2019 door voorzitter Dr. Paul De Dobbeleer
Ook Oost-Phila wil even stilstaan bij de leden die ons recent ontvielen : Jean Janssens de Varebeke (oud-secretaris
Oost-Phila) en Gustave D’hondt. Maar vooral onze filatelistisch coördinator Luc Van Bogaert ontviel ons veel te
vroeg. Hij was ook op talrijke andere gebieden actief, o.a. als beheerder van de Landsbond K.L.B.P. en voorzitter van
de Postzegelkring Hamse Filatelieclub.
In de nasleep van de viering van onze 50ste verjaardag tijdens het Filateliefeest 2018 te Ronse, mochten we nog wat
verder vieren: op 19 juli 2019 namen we in het Provinciehuis te Gent officieel ons certificaat van Koninklijke Kring in
ontvangst.
We hielden een statutaire vergadering op 5 februari 1919 en drie algemene vergaderingen, telkens met een lezing:
22 juni:

Mark Bottu:

Reorganisatie van de Belgische Post na W.O. I

6 oktober:

Alain Pierret:

Bargepost in en rond Gent

14 december: Oswald Demeyer was voorzien: Tweetalige Militaire afstempelingen
Hij was echter weerhouden door ziekte
Mark Bottu is ingesprongen met Strafport na W.O.I
Alle lezingen werden rijkelijk ondersteund met een Power Point Presentatie. Hartelijk dank.
Ertfila vierde zijn 50ste verjaardag. Wij waren aanwezig op de receptie. Erevoorzitter Lucien Van Hecke presenteerde
hier het derde deel van de Inventaris van de “Blaster”-loketstroken, dat hij samen met Jean-Pierre Claus schreef.
Jan Lannoye exposeerde er zijn verzameling brieffrankeermachines en verstrekte persoonlijk informatie.
De Oost-Phila wedstrijd kende maar een matig succes: 40 inzendingen uit 8 kringen. Ze werden gejureerd door Paul
De Dobbeleer, Mark Bottu en Donald Decorte. Er was wel een primeur: 100/100 voor Christian Baequelandt.
De wisselbeker ging naar Zelzate. We doen een oproep voor een talrijke deelname dit jaar.
De website van Oost-Phila draait stilaan op volle toeren. Informatie wordt meegedeeld aan Mark Bottu, die deze
doorspeelt aan webmaster Rik Dessers.
Verschillende leden namen deel aan competitieve wedstrijden. Nazicht op het palmares in Belgaphil leert ons voor
de regionale tentoonstellingen (resultaten >90):
Willy Vande Wiele

Postgeschiedenis van Temse

91

Buitenlandse briefwisseling naar Gent: 1625-1815

95

De magie van de sneeuwuil

91

De uilen

90

Alain Pierret

De bargepost van en naar Gent

90

Mark Bottu

Reorganisatie van de Belgische Post na W.O.I

90

Thurn en Taxis post in de Zuidelijke Nederlanden

91

Koenraad Bracke

Ook op internationale tentoonstellingen waren onze leden aanwezig:
 Jan Cosyns nam deel in Huan (China): Scouts post.
 Willy Vande Wiele, Alain Pierret en Mark Bottu namen deel aan Stockholmia 2019 (150 jaar RPSL).
 Mark Bottu gaf daar 2 lezingen.

STATUTAIRE VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN
15 FEBRUARI 2020

1. Verwelkoming - Verontschuldigingen.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14.00 uur. Er zijn 23 kringen aanwezig of
vertegenwoordigd. Zijn verontschuldigd : de heer Julien De Vuyst, mevrouw Jacqueline Bekaert,
Postzegelkring Zottegem en Postzegelkring Welle.
De vergadering staat even stil bij het heengaan van de filatelisten Jean Janssens de Varebeke,
Gustave D'hondt en Luc Van Bogaert, secretaris van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen en filatelistisch
coördinator Oost-Phila.

2. Goedkeuring van het Verslag van 14/12/2019.
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag dat dus wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2019.
De heer Roland De Swaef geeft uitleg over het bilan over het jaar 2019 dat met een verlies wordt
afgesloten van 410,96€. De boekhouding is ter inzage beschikbaar.

4. Verslag van de toezichthouders.
De toezichthouders verklaren dat de boekhouding door de penningmeester nauwkeurig en
zorgvuldig werd bijgehouden en dat alle cijfers juist en correct worden bevonden. De
penningmeester ontvangt daarvoor felicitaties.

5. Aanduiding van de toezichthouders over 2021.
De heer Roger Van Der Veken stelt zijn mandaat ter beschikking maar zal volgend jaar die taak toch
nog op zich nemen. Mevrouw Regina De Muynck stelt ook haar mandaat ter beschikking en zal om
specifieke redenen (mogelijks verdwijnen van haar club) deze taak niet meer op zich nemen. Zij
wordt vervangen door de heer Alain Pierret.

6. Voorstelling kandidaten provinciale verdienste.
Er werd slechts 1 kandidaat voorgedragen namelijk de heer Alexander Goeminne. Zijn filatelistisch
C.V. werd voorgelezen.

7. Verkiezing provinciale verdienste.
De voorzitter vraagt of er ja of neen dient gestemd te worden daar er slechts 1 kandidaat werd
voorgedragen. Daar er niemand vraagt naar een stemming wordt de heer Alexander Goeminne
gekozen voor de medaille van de provinciale verdienste.

8. Eventuele mededelingen en K.L.B.P. nieuws.
De voorzitter meldt dat de volgende vergadering terug een statutaire vergadering zal zijn waarop
dient gekozen te worden in de vervanging van Luc Van Bogaert, van een beheerder. Er wordt tevens
gemeld dat deze vervanging slechts zal gelden tot eind 2021. Er wordt melding gemaakt dat de
kandidaturen dienen opgestuurd te worden naar de voorzitter. Tevens wordt er vermeld dat er
gevraagd wordt dat de kandidaat of kandidaten eveneens de taak op zich zouden nemen van
secretaris van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. De voorzitter suggereert de mogelijkheid dat Roland De
Swaef, vandaag provinciaal afgevaardigde, misschien de uitgelezen persoon is om Luc Van Bogaert
als beheerder op te volgen en dat er dan een plaats vrijkomt als provinciaal afgevaardigde, ook voor
een periode die zal lopen tot eind 2021.
Kandidaturen voor de functie(s) worden verwacht per brief of mail aan de voorzitter.
Er wordt gemeld dat de nationale commissarissen eind dit jaar dienen herkozen te worden en hun
kandidatuur dient gesteld te worden bij de secretaris-generaal van de landsbond, Rudy De Vos. Ook
de provinciale commissarissen dienen ge- of herkozen te worden. Hun kandidaturen dienen gestuurd
te worden aan de voorzitter.
Verder wordt er melding gemaakt van de nationale tentoonstelling Antverpiade 2020 waarvoor
dringend de inschrijvingen dienen te worden binnengestuurd als ook over de internationale
tentoonstellingen London 2020, Indonesia 2020, IBRA 2021, Notos 2021 en Cape Town 2021.

9. Vragen en voorstellen.
Daar er geen vragen of voorstellen worden of werden geformuleerd wordt de vergadering gesloten
om 14.45 uur.

Ivan Van Damme

BIJZONDERE STATUTAIRE VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN
Beste Vrienden,
Op 3 april stuurde ik een brief aan alle kringen aangesloten bij K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. In deze brief
werden enkele vragen gesteld. Er was tijd om te antwoorden tot 25 april. Ik was uitermate verheugd
dat er zoveel kringen hebben gereageerd.
Inderdaad hebben 33 van de 37 aangesloten kringen een reactie gestuurd (op het nippertje de 90%
niet gehaald). Eén kring heeft in zijn reactie geen antwoord gegeven op de gestelde vragen en "zag
geen mogelijkheid om op mijn vraagstelling in te gaan".
Op onze vier vergaderingen per jaar halen we zelden of nooit een aanwezigheidsgraad van 90%.
Daarom mijn dank voor jullie reactie.
Natuurlijk willen jullie ook de resultaten kennen op de gestelde vragen. 32 van de 33 kringen waren
het eens met het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde. 32 van de 33 kringen
keurden de kandidaturen van Roland De Swaef als beheerder en penningmeester van K.L.B.P. OostVlaanderen en van Marc Van Der Haegen als provinciaal afgevaardigde en secretaris van K.L.B.P.
Oost-Vlaanderen GOED.

Eveneens 32 van de 33 kringen keurden het goed dat Themafila Wetteren aansloot als nieuwe kring.
Bij deze wens ik Roland De Swaef te feliciteren als nieuwe beheerder van de K.L.B.P. en ik ben er
tevens van overtuigd dat hij zijn "job" als penningmeester bij K.L.B.P. Oost-Vlaanderen meer als naar
behoren zal uitvoeren.
Tevens wens ik Marc Van Der Haegen te feliciteren als nieuwe provinciaal afgevaardigde bij de
K.L.B.P. ter vervanging van Roland De Swaef en eveneens als nieuwe secretaris van K.L.B.P. OostVlaanderen. Zelfs voor hij zijn "job" heeft aangepakt ben ik ervan overtuigd dat hij een waardige
vervanger zal zijn van Luc Van Bogaert.
Last but not least feliciteer ik Themafila Wetteren als nieuw lid van de landsbond.
Met beste groet en hou jullie gezond.

Ivan

( © Rik Dessers voor KLBP OVL )

http://www.klbp-ovl.be/

DOE MEE AAN DE OOST-PHILA WEDSTRIJD WISSELBEKER 2020
Het reglement stond in ons vorig nummer van februari 2020. Inleveren ten laatste 26 september 2020.
Contacteer Reina Beeckman en/of onze nieuwe filatelistisch coördinator Julien Van Damme.
Veel succes ( en doe beter dan deze twee voorbeelden ).

IN DEN POSTHOORN
Aan de oplossing van het raadsel op de voorpagina zijn geen prijzen verbonden !
Het is een pand in de Schoutetstraat 4 te Mechelen met een lange geschiedenis waar
vanaf 1810 de brouwerij met dezelfde naam gevestigd was.
© Foto archief Jan Lannoye

KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA
AFGELASTING
Algemene vergaderingen op zaterdag 20 juni 2020

1 juni 2020

Geachte afgevaardigde,

We hopen alvast dat u en u familie nog in goede gezondheid verkeren in deze moeilijke periode.

Rekening houdend met de richtlijnen van de overheid inzake de corona - COVID-19 pandemie, die het
beperken van persoonlijke contacten vooropstelt, en gezien de sportcentra – i.c. de Hekers in
Zwijnaarde – tot nader order zijn gesloten, worden de op zaterdag 20 juni a.s. geplande algemene
vergaderingen afgelast.
Dank voor uw begrip.
Vriendelijke groeten,
Ivan Van Damme
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen

Mark Bottu
Voorzitter Oost-Phila

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

( © Rik Dessers voor OP )

http://www.oost-phila.be/
Het bestuur doet een beroep op alle kringen om hun gegevens na te zien op deze site.
Gelieve aanpassingen te melden aan Marc Van Der Haegen: mailto:fil.oostvl@gmail.com

