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Ten geleide 

Een klein 'Beestje' -  nog geen duizendste van een millimeter - bepaalde de voorbije 2 jaar praktisch ons leven. De 
pandemie die het veroorzaakte was de belangrijkste sinds de Spaanse griep van 1918, waarbij meer mensen overleden 
dan er gevallen waren in de ganse Eerste Wereldoorlog .  Gelukkig heeft de geneeskunde in de laatste eeuw een 
enorme vooruitgang gemaakt.  Ik ben er het levende bewijs van:  toen ik in 1957 op 10-jarige leeftijd een zware 
longontsteking opliep, beschikte men in België alleen over penicillinespuiten waarvan de mensen ten gevolge van een 
allergische shock bij bosjes dood vielen. Gelukkig was onze huisarts ook militaire arts en kon hij beschikken over de zo 
pas in de Verenigde Staten ontwikkelde eerste breedspectrum-antibiotica.  Ze kostten mijn ouders wel een klein 
fortuin. Zelfs nog tijdens mijn medische studies in de jaren ‘70 maakten wij kennis met de toen recent ontwikkelde 
nieuwere antibiotica en cortisones, die bij matig en correct gebruik levensreddend kunnen zijn.  Vandaag worden op 
enkele weken tijd vaccins geproduceerd, die voorkomen dat - niettegenstaande het miljoen doden ten gevolge van 
covid-19 – we geen tweede Spaanse griep toestanden meemaken. 

Ook vandaag weten we nog niet zeker of het virus uit een laboratorium in Wuhan ontsnapt is of het een dierlijk virus 
is dat zich via vleermuizen zou verspreid hebben en mogelijks zijn we er nog niet helemaal vanaf. Dit virus - niet groter 
dan een complexe molecule - is bovendien zeer slim: het kan zich wijzigen, nieuwe vormen aannemen. Momenteel 
worden we al geconfronteerd met de delta versie, die in mindere mate ook mensen die gevaccineerd zijn, kan 
aantasten.  Gelukkig maken de gevaccineerden die toch aangetast worden Corona in een duidelijk minder agressieve 
vorm door. Ze moeten enkele dagen het bed houden met koorts en spierpijn maar worden zelden gehospitaliseerd. 
Zeker wat de overlijdens betreft, komen deze enkel nog voor bij niet-gevaccineerden,  meestal jongere antivaxxers. 
 
Het merendeel van onze filatelisten behoren tot de ietwat oudere leeftijdsgroep, die tijdens gans deze periode 
voorzichtig geweest is en van wie de overgrote meerderheid zich heeft laten vaccineren. We staan gelukkig in 
Vlaanderen - met een vaccinatie percentage van 90% - aan de top van de wereldbevolking. 
 
Filatelisten zijn bovendien creatieve mensen,  of ze nu een thematisch verhaal bouwen rond een interessant 
onderwerp - waarom niet virusinfecties - of juist 16e en 17e-eeuwse brieven gaan bestuderen.  Ook tijdens de Corona 
epidemie hebben ze niet stilgezeten. Sommigen legden een nieuwe verzameling aan, anderen ging rommelen in die 
schoendozen die er al jaren staan. Overigens aan informatie was er geen tekort. Overal ter wereld werden virtuele 
tentoonstellingen gehouden, ook in ons eigen land. Begijnendijk richtte Beviplex in, waarvan de verzamelingen spijtig 
genoeg maar enkele dagen op de website stonden. Je kon wel elke dag ergens een virtuele lezing bijwonen en 
verschillende kringen vergaderden ook digitaal. De meeste tijdschriften verschenen gewoon, ook ons  Oost-Phila 
Kontakt, dat onmiddellijk raadpleegbaar was op de website van Oost-Phila. Talrijke veilinghuizen schakelden over op 
live-veilingen, waaraan je van uit je luie zetel kon deelnemen. 

Maar toch zijn de meeste verzamelaars blij dat ze - met in acht name van zekere beperkingen - terug aan 
clubbijeenkomsten kunnen deelnemen.  Dit maakt ook de Oost-Phila-voorzitter blij, die gisteren na anderhalf jaar 
voorzitterschap zijn eerste live-bestuursvergadering mocht voorzitten. Het voltallige bestuur was hier aanwezig en 
zelfs onze twee erevoorzitters. 

Spijtig genoeg moesten we in de voorbije maand afscheid nemen van twee zeer actieve bestuursleden: onze 
Erevoorzitter Dr. Paul De Dobbeleer en de oprichter van onze website Leon De Winter. Hierover verneemt U meer in 
het in memoriam. 

We moesten ook vaststellen dat het praktisch niet meer mogelijk is om nog een Oost-Phila-wedstrijd te organiseren 
voor 2021, maar deze voor  2022 gaat in voorbereiding. 

We willen dan ook graag alle club-afgevaardigden uitnodigen op de Algemene Vergadering van 25 september, die 
opnieuw samen met die van de KVBP-Oost-Vlaanderen zal gehouden worden. 

 

Van harte welkom. 
 

Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila 

 
 



In Memoriam Dr. Paul De Dobbeleer & Leon De Winter 

Oost-Phila moest in de maand augustus 2021 afscheid nemen van twee actieve medewerkers. 

Op 6 augustus overleed Erevoorzitter Paul De Dobbeleer (25 juni 1933 – 6 augustus 2021) die zijn lichaam aan de 

wetenschap schonk, waardoor de afscheidsviering slechts op 20 augustus plaatsvond. Het eerbetoon  dat ik daar 

mocht uitspreken vindt U hieronder. 

Op 12 augustus ging Leon De Winter (13 mei 1946 – 12 augustus 2021) van ons heen. Hij was de zeer verdienstelijke 

eerste webmaster van Oost-Phila. Een In Memoriam door Erevoorzitter Lucien Van Hecke vindt U ook hier.  

In grote dankbaarheid voor deze twee belangrijke personen in de Oost-Vlaamse filatelie biedt ik aan de families onze 

welgemeende deelneming aan namens Oost-Phila. 

Eerbetoon aan Dr. Paul De Dobbeleer, Erevoorzitter van Oost-Phila 

Beste familie van Paul - Goede vrienden van Paul, 

Dr. Paul De Dobbeleer  was een zeer veelzijdig man. Over zijn verdienste als arts en zijn 

sociaal engagement getuigen anderen. Ik wil hier even zijn grote verdienste voor de 

filatelie beklemtonen. 

Ik leerde Paul kennen in 2003 toen ik mijn eigen St.-Gabrielskring introduceerde in Oost-

Phila. Toen had hij reeds een lange filatelistische carrière achter zich. 

Paul werd in 1975 voorzitter van Renaix Philatélique , dat hij tweetalig maakte onder de 

naam Renaix Philatélique Ronse (R.Ph.R.) en vertegenwoordigde in Oost-Phila en in de 

afdeling Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Landsbond . In die hoedanigheid realiseerde hij verschillende 

tentoonstellingen in Ronse: reeds in 1979 in de Sint Hermes Crypte, in 1984 op het stadhuis van Ronse, in 1993-in 

de stadfeestzaal van Ronse, in 2003 en 2008 in de COO-lokalen. Deze werden meestal gecombineerd met 

voorverkopen van postzegels waarvan verschillende met het verleden en de folklore van Ronse te maken 

hadden. 

In 1987 werd hij lid van het bestuur van Oost-Phila als ondervoorzitter en werd in 2011 voorzitter. Kort nadien werd 

ik zijn secretaris. In 2020 legde hij deze functie neer en werd hij Erevoorzitter. Ik mocht hem opvolgen als voorzitter: 

een grote eer. 

Dr. Paul De Dobbeleer organiseerde in 2018 als dynamische 85er de filateliefeesten ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van Oost-Phila. Nadat gebleken was dat het niet mogelijk was in Gent  een aangepast locatie te vinden, 

mochten wij ondervinden hoe hij door zijn uitgebreid netwerk de prachtige locatie DE VERVERY  gratis aangeboden 

kreeg van de stad Ronse, die ons ook op administratief vlak ondersteuning verleende. Zijn kleinkinderen werden mee 

ingeschakeld voor dit feest, waarvoor dank. 

Paul was ook een zeer goed filatelist.  Zijn voornaamste verzamelingen handelden over Ronse (Prefilatelie, Censuur 

W.O.I , station- en spoorwegstempels), en  werden verschillende malen op regionale en nationale tentoonstellingen 

bekroond. In 2003 publiceerde hij ‘Postgeschiedenis van Ronse’. Dit bezorgde hem terecht in 2012 het lidmaatschap 

van de belgische academie voor filatelie. 

Als voorzitter van de jury voor de jaarlijkse stempelprijskamp van Oost-Phila  en tijdens de voorbereidende 

vergaderingen van het Filateliefeest 2018 was Paul herhaaldelijk te gast bij ons thuis. Laten we daarom eindigen met 

een leuke noot. Hij voelde zich snel thuis – ook bij mijn vrouw – en zijn stevige handdruk werd snel vervangen door 

een vriendschappelijke zoen en een ruiker na het Filateliefeest. 

Wij verliezen een goede vriend en een fantastische voorzitter-erevoorzitter. 

Bedankt voor alles Paul.                                                 Dr. Mark Bottu, 

Voorzitter Oost-Phila  - Vicepresident Belgische Academie Filatelie 

 



IN MEMORIAM  
 

           
 

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden thuis van Leon, die na zijn verlamming, waardoor 

communicatie onmogelijk werd, er met bewonderingswaardige inzet van zijn echtgenote Bea verzorgd 

werd. 
 

Leon begon met het verzamelen van postzegels in 1965 en werd lid van Postzegelclub Nossegem, 

Postzegel- en Hobbyclub Perk en de Postiljon Boortmeerbeek. 

 

Gezien, naast het beoefenen van de duivensport en het aanleggen van een verzameling constateurs 

(duivenklokken), ook tekenen en schilderen tot zijn hobby’s behoorden ontwierp hij het voorblad van 

het gezamenlijk clubblad, evenals in 1976 het ontwerp van de poststempel voor de voorverkoop 

Jeugdfilatelie  -  Jeugd en Muziek  -  te Boortmeerbeek. 

 
Na zijn verhuis naar Zulte, werd hij er op 29 september 1977 stichter en voorzitter van de 
Verzamelaarsclub Pieter Paul Rubenskring Zulte en uitgever van clubblad Verzamelaarskrantje, later 
vervangen door het Tussendoortje. 
 
Naast de vertrouwde postzegel- en muntenverzamelaars kwamen er in zijn club nieuwe 
verzamelobjecten bij zoals vanaf november 2004 postkaarten, telekaarten, doodsprentjes en 
bierattributen; in 2006 militaria en vanaf 2012 deden champagnecapsules hun intrede. 
 
Leon was iemand die zich niet in de kijker plaatste, maar in alle stilte dienstbaar (mee)werkte aan de 
uitbouw van de filatelie in onze provincie, enerzijds door, vanaf 12 mei 2002, de eerste website voor 
Oost-Phila ter beschikking te stellen, waarop ook de provinciale K.L.B.P. informatie was opgenomen 
en waarvan hij als webmaster de permanente bijwerking verzorgde en anderzijds door zich als lid van 
het provinciaal leescomité K.L.B.P. ten dienste te stellen, ten voordele van alle filatelisten en in het 
bijzonder van deze uit onze provincie. 
 
In 2004 ontving hij de medaille “Provinciale Filatelistische Verdienste Oost-Vlaanderen”. 
 
Door de overmaking in september 2019 van filatelistische publicaties voor de Oost-Phila bibliotheek, 
zal hij in onze herinnering behouden blijven. 
 
Wij bewaren en zullen dan ook met warme gedachten terugdenken aan Leon als een beminnelijk en 
gewaardeerd mens en gedreven filatelist. 
                                                                                                         Lucien Van Hecke  Erevoorzitter Oost-Phila 
 



DE TWEE PACIFICATIEVERDRAGEN VAN GENT 
 

                                                                                                          Guido Lantheere 

                                                                                                           Luc Wulteputte 

 

 

De stad Gent kende twee belangrijke pacificatieverdragen in de loop der geschiedenis 

en beiden werden met een postzegel herdacht. 

 

De oudste is de Pacificatie van Gent van 8 november 1576. 

Voor de 400ste verjaardag daarvan verscheen op 11 

september 1976 zegel nr. 1824 (afb. 1). Daarop staat Willem 

van Nassau afgebeeld – prins van Oranje. In die tijd zitten 

we volop in de “Tachtigjarige oorlog” (1568 – 1648). Er 

woedde een strijd in de Nederlanden tegen de Spanjaarden 

en het was een godsdienstoorlog. De koning van Spanje 

Filips II (afb. 2 en 3), zoon van Keizer Karel (afb. 4), wilde 

absoluut het protestantisme onderdrukken en het Roomse 

katholicisme tot enige ware godsdienst doen zegevieren. 

Lutheranen, protestanten en nadien calvinisten moesten 

absoluut worden bestreden. 

 

               afb. 1                   Willem van Nassau was toen stadhouder van de  Spaanse 

koning. De inquisitie was reeds aan de gang tijdens het bewind van Keizer Karel met 

zijn bloedplakkaten. De Beeldenstorm van protestanten en calvinisten tegen de Roomse 

kerken en kloosters van 1566 was de aanleiding voor Filips II om wraak te nemen en 

in de Nederlanden orde op zaken te stellen. 

 

 
 

                    afb. 2                                   afb. 3                                   afb. 4 

                                                      naar schilderij van 

                                                      Pieter Paul Rubens 

 

Maar Filips II zijn doelstellingen gingen nog verder. Hij wilde eveneens hervormingen 

doorvoeren op het gebied van regering, rechtspraak en nieuwe belastingen invoeren om 

zijn  oorlogsvoering en legers te betalen. Hij geeft daarvoor opdracht aan de hertog Don 

Fernando Alvarez de Toledo, beter bekend als de hertog van Alva, in 1566 om naar de 

Nederlanden op te rukken met een leger van 10.000 krijgers er arriveerde er te Brussel 

op 22 augustus 1567. Voor de Beeldenstorm was het in feite te laat; want die was onder 

de plaatselijke autoriteiten zo goed als uitgedoofd. 

 

 



 

Alva richt onmiddellijk de “Bloedraad” op en de repressie tegen de ketters kan op een 

meedogenloze en gruwelijke wijze met de brandstapel, ophangingen en onthoofdingen; 

om nog niet te spreken van onmenselijke folteringen, beginnen. 

 

 

Hierbij de zegel van Don Fabrique Alvarez de Toledo (afb. 

5), zoon van de hertog Alva, en doorgaans Don Frederik 

genaamd, die in het kielzog van zijn vader naar de 

Nederlanden kwam. Hij benoemde zijn zoon direct tot 

opperbevelhebber van de infanterie. Deze even 

bloeddorstige kerel als zijn vader was vooral bekend om de 

gruwelijke verovering van steden in de Nederlanden. De 

landvoogdes Margaretha van Parma is woedend tegen deze 

gang van zaken, geeft haar ontslag en vertrekt naar Italië. 

Alva wordt de nieuwe landvoogd. De veroordelingen en 

terechtstellingen worden meedogenloos en in versneld 

tempo uitgevoerd; waaronder de graven Egmont en Hoorn.  

 

              afb. 5 

 

 

Veel protestanten slaan op de vlucht, ook naar het Noorden en Engeland. Willem van 

Nassau vlucht naar Duitsland en wordt hier bij verstek veroordeeld. 

 

Na de terugkeer van Willem begon de openlijke opstand in Holland in 1572. De 

opstandelingen met Willem van Oranje en zijn huurlingenlegers voerden op tal van 

fronten strijd tegen de Spanjaarden. Filips II kon op de duur zijn manschappen en 

huurlingen hun soldij niet meer betalen. 

 

De uiteindelijke aanleiding tot de Pacificatie van Gent was de zogenaamde “Spaanse 

Furie” van 4 november 1576 te Antwerpen. Spaanse soldatenbendes hadden de stad 

platgebrand en duizenden inwoners gefolterd en afgeslacht. De Staten van Brabant 

riepen eigenhandig de Staten – Generaal bijeen, wat eigenlijk enkel door de koning kon 

gebeuren. 

 

 

Op 8 november 1576 dan, ondertekenden de zeventien opstandige provincies de 

Pacificatie van Gent in de pacificatiezaal van het stadhuis van Gent. Ze verkondigden 

elkaar steeds te steunen en een onschendbare vrede te handhaven. De Spaanse troepen 

dienden de Nederlanden te verlaten en de Staten – Generaal mochten op eigen initiatief 

worden bijeengeroepen. Een amnestieregeling voor de opstandelingen werd van kracht. 

De oude privileges van wereldlijke en kerkelijke instanties moesten hersteld en de 

Nederlandse edelen zouden instaan voor het bestuur der Nederlanden in plaats van de 

Spanjaarden. De verbeurd verklaarde goederen van verzetslieden en protestanten 

moesten worden teruggegeven. Willem van Oranje zou als regeringsleider in de 

Nederlanden fungeren naast de landvoogd. 

 

Tot zover in het kort de beoogde doelstellingen van deze overeenkomst. 

 

 



 

Grote overwinnaar is uiteraard Willem van Oranje, die de 17 gewesten bij elkaar wilde 

houden. 

 

 
 

Hij werd bij de bekrachtiging van het verdrag te Brussel in de “Unie van Brussel” de 

stadhouder van Holland en Zeeland. Maar de wens van Willem bleek al snel een ijdele 

wens te zijn. De godsdienstkwestie was bij dit verdrag alles behalve geregeld. De 

gewesten waren hierover te intern verdeeld. Gent was een weerspannige stad waar in 

1578 calvinisten zelfs katholieken vermoordden en hier en daar kwamen nieuwe 

beelden stormen op gang. Drie jaar na de Pacificatie vielen de zuidelijke en noordelijke 

Nederlanden reeds uiteen door de Unies van Atrecht en die van Utrecht. 

 



 

In 1964 herdacht de Post het tweede vredesverdrag van Gent uit 1814 met zegel nr. 

1286 (afb. 6). Daarop is de ondertekening van het verdrag afgebeeld naar een schilderij 

van Sir Amédée Forestier (afb 7). Deze kunstenaar werd geboren te Parijs in 1854 en 

overleed te London op 18 november 1930. hij was gespecialiseerd in historische en 

prehistorische taferelen. 

 

 

 
 

                    afb. 6                                                                    afb. 7 

 

 

Op 24 december, de dag voor Kerstmis, 1814 werd te Gent het vredesverdrag gesloten 

tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De 

ondertekening gebeurde in de spiegelzaal van het destijds Kartuizersklooster aan het 

Fratersplein te Gent.  

 

De Amerikaanse delegatie bestond uit Albert Gallatin, Henry Clain, de Amerikaanse 

ambassadeur in Rusland John Quiney Adams ( zoon van de 2de president van Amerika 

en later ook zelf de 6de president ) en John Holmes. Ze namen eerst hun intrek in de 

chiquere hotels van de stad op de Kouter. De hotelrekening liep blijkbaar te duur op, 

wegens de aanslepende onderhandelingen, en de delegatie verhuisde naar een statige 

woning “het Lovendeghemhuis” in de Veldstraat. Aan het gebouw hangt een 

gedenkplaat dat er de vrede werd onderhandeld. 

 

De Britse delegatie neemt eerst zijn intrek in een hotel dichtbij het stadhuis, maar 

verhuist snel naar het vroegere woonhuis van Lieven Bauwens aan het Fratersplein. 

Het is daar dat het vredesakkoord werd ondertekend, zoals hier enkele regels voorheen 

is vermeld.  

 

De keuze van deze plaats is toch enigszins verbazend. Voor de Britten was Lieven 

Bauwens nu niet bepaald een geliefd figuur, alleszins niet op economisch vlak. Hij had 

tien jaar voorheen op gebied van de textielnijverheid een speciale Britse spinmachine 

naar ons land gesmokkeld, waarmee hij op dat vlak het Britse monopolie in deze sector 

kortwiekte. Hij werd bij verstek ter dood veroordeeld. Intussen was hij reeds failliet en 

vluchtte naar Parijs. 

 

Maar waar ging dit vredesverdrag nu eigenlijk over zullen we ons afragen. België als 

unitaire staat bestond toen nog niet. Het ging eigenlijk over een oorlog die ver buiten 

onze gewesten plaatsvond, maar er eigenlijk toch betrekking op had (afb. 8) 

 



 

 
 

afb. 8 

 

 

Op het Europese vasteland probeerde een coalitie van geallieerden waaronder Groot-

Brittannië het keizerrijk van Napoleon omver te werpen. Napoleon sloot alle havens 

van het vasteland af voor de Britse handelsvloot. De Engelsen reageerden met een 

handelsembargo tegen Frankrijk, waardoor ook Amerika getroffen werd om handel te 

drijven met Frankrijk en andere Europese landen al of niet onder Franse heerschappij. 

Dit was uiteraard niet naar de zin van de Amerikanen, want zij wilden niet betrokken 

worden in deze Europese conflicten. 

 

De Britten waren het verlies van de Onafhankelijkheidsoorlog met Amerika nog niet 

vergeten. Ze vreesden dat Amerika, op zoek naar gebiedsuitbreiding, ook zouden 

doorstoten naar hun Noord – Amerikaanse koloniën in Canada. Ze sluiten een coalitie 

met de inheemse indianenbevolking tegen Amerika. Op 18 juni 1812 verklaart de 

Amerikaanse president James Madison de oorlog aan Groot – Brittannië. De 

Amerikanen noemen dit de 2de successieoorlog.   

 

 

Een bijzonder figuur in deze oorlog was Isaac Brock, geboren St. Peter Port, Guernsey 

op 6 oktober 1769 en overleden te Queenston Heights, Opper Canada 13 oktober 1812 

(afb. 9). Op tienjarige leeftijd ging hij naar school in Southampton, maar bracht een 

jaar door in Rotterdam om er de Franse taal te leren. Toen hij 15 jaar was nam hij dienst 

in het leger. Reeds in 1797 op 28 jarige leeftijd promoveerde hij tot luitenant-kolonel. 

Gestationeerd in de Canadese kolonies in 1812, was hij bekend als een briljant leider 

en strateeg. Hij werd verantwoordelijk voor de verdediging tijdens de oorlog van 1812 

tegen de Verenigde Staten. In 1807 was hij reeds brigadegeneraal en terwijl men toen 

nog op vrede hoopte, bracht hij de troepen reeds in staat van paraatheid voor een oorlog. 

 

Zo konden zijn troepen bij het uitbreken van de oorlog belangrijke overwinningen 

verwezenlijken bij Fort Mackinac en Fort Detroit. 

 



 

 
 

afb. 9 

 

In 1812 ontmoette hij Tecumseh, een Indiaans Shawnee opperhoofd waarmee hij een 

verbond sloot. Zo vochten de indianen mee met de Engelsen tegen Amerika (afb. 10). 

Hij sneuvelde echter tijdens de slag bij Queenston Heights. 

 

 
 

afb. 10 

 

Toch zou het bij een korte oorlog blijven. Beide kampen dienden elkaar mokerslagen 

uit met het uitbranden van hun respectievelijke hoofdkwartieren. Enerzijds werd het 

toenmalige bestuurscentrum van Canada en het latere Toronto door de Amerikanen 

platgebrand en nadien in het door de Britten bezette Washington onder andere het Witte 

Huis uitgebrand. In feite hadden beide Staten er op de duur eigenlijk genoeg van elkaar 

naar het leven te staan. 

 

De Britten hadden hun handen vol met de napoleontische oorlogen en de Amerikanen 

hadden geen budget voor een groot leger en een langdurige oorlog. Ze besloten dan 

maar in de zomer van 1814 om de vredesonderhandelingen te starten. Het 

vredesverdrag werd dan te Gent door de betrokken partijen ondertekend op 24 

december 1814. Het zou nog wel even duren voor het in werking trad. Door de 

gebrekkige communicatiemiddelen in die tijd ging er nog een tijd overheen vooraleer 



iedereen op de hoogte was. Zelfs in januari 1815 kregen de Britten nog een opdoffer in 

New Orleans. 

 

Op 16 februari 1815 eindelijk keurde de Senaat van de Verenigde Staten het verdrag 

unaniem goed en op 17 februari werden de ratificatiedocumenten tussen beide landen 

uitgewisseld. De kleine schermutselingen aan de overkant van de oceaan kon de Britten 

niet meer deren. 

 

Want op 1 maart ontsnapte Napoleon van het eiland Elba en ontketende een nieuwe 

Europese oorlog. De Britten moesten zich daarop concentreren en de overwinning te 

Waterloo in juli 1815 was voor hen veel belangrijker.  

 

Deze uiteenzettingen zijn slechts een beperkte samenvatting van de geschiedenis uit de 

twee periodes. Het eigenlijke verloop van de feiten strekt zich uit over veel meer 

omstandigheden en wisselwerkingen die een diepgaandere studie vereisen. Oorlogen 

en vredesverdragen zijn niet van de ene op de andere dag beklonken. Tal van 

gebeurtenissen speelden daarbij een rol en deden de gunstige of ongunstige 

omstandigheden van het ene kamp naar het andere kamp overslaan. De uiteindelijke 

bedoeling was altijd om tot een vrede te komen, maar altijd speelde het eigenbelang 

van de onderhandelaars een grote rol. 

 

Bibliografie: 

 

     - Kroniek van België – Standaarduitgeverij 1987 en Elsevier Librico 

     - Oranje tegen Spanje – Davidsfonds uitgeverij 2015 – Edward De Maesschalck 

     - Wikipedia 

     - VRT/NWS – Pieter Huygebaert 

     - Afbeeldingen: verzameling van Guido Lantheere en Luc Wulteputte 

 

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 

 

Aanvulling van uw redacteur, 

 

Dit interessante artikel van Guido en Luc herinnerde mij aan een document in mijn 

archief over het Museum 1814 te Gent (zie volgende pagina). De Gentse behandeling 

van dit stukje erfgoed is op zijn minst ondermaats te noemen en werd lange tijd door 

een broeder van het Kartuizerklooster op het Fratersplein gekoesterd in hun eigen 

museum Meerhem. Dat museum is al jaren gesloten en de Stad Gent dan ??? 

 

Ik heb hiervoor contact opgenomen met het STAM en wat blijkt: het door mij getoonde 

document is bij het STAM niet bekend, dus ook de uitgever niet. 

De foto op onze voorpagina, afkomstig van het kaftje van het document, toont het 

interieur van een kamer in het museum Huis Arnold Vander Haeghen in de Veldstraat 

te Gent maar ook deze kamer is niet meer te bezoeken !!! 

 

De kopie van het schilderij waarop de postzegel gebaseerd was hangt daar wel nog 

aan de muur. Het besluit is dat er vandaag in dit verband niets meer te bezoeken is. 

Dixit het STAM: er zijn gesprekken bezig voor een herbestemming…. 
 



 

Document uitgegeven in geel kartonnen kaftje ( 225 op 280 mm ) met op de voorpagina: 

MUSEUM 1814 – GENT (Belgium) – Amerikaans-Brits vredesverdrag en zijn tijd ( 4-talig) 

  



HEDENDAAGSE BELGISCHE FILATELIE 
 

door Lucien Van Hecke 
 

FRANKEERMACHINES  
 

NEOPOST  VERANDERDE  ZIJN  NAAM IN QUADIENT 
 
Neopost, een leider in zakelijke oplossingen voor zinvolle klantrelaties via digitale en fysieke 
kanalen, kondigde op 23 september 2019 aan dat het zijn bedrijfsnaam verandert in Quadient. 
De nieuwe merkstrategie weerspiegelt de toewijding van het bedrijf om als uniform merk en 
wereldwijde organisatie de focus op de klanten en de toekomst te versterken. 
 

   
 
Quadient is een inventieve naam die zich toespits op de belangrijkste elementen die bepalend 
zijn voor de klantenrelaties vandaag de dag, vanaf het moment dat de consument voor het 
eerst in contact komt met een organisatie tot het moment dat hij of zij een product of dienst 
ontvangt. 
 

Daarnaast onthulde het bedrijf een nieuw logo en een nieuwe slogan, “Because connections 
matter”.  Deze weerspiegelt de merkvisie om de drijvende kracht te zijn achter ’s werelds 
meest betekenisvolle klantenervaringen. 
 

In het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2020 verscheen dat de buitengewone algemene 
vergadering op 31 januari 2020 na beraadslaging besliste tot de naamswijziging in ons land 
met ingang op 1 februari 2020. 
 

NIEUWE  IMMATRICULATIE  :  BGDM 
 

Gezien er geen combinaties meer voorhanden waren onder BGAM, werd (vanaf juli 2020) 
BGDM als nieuwe immatriculatie in gebruik genomen op de frankeermachines van Neopost 
(thans Quadient) van het type iX-3 (45 omslagen per minuut). 
 

 
 

(Verzameling mevr. Alice Van Rentergem - Drongen) 
  



POSTPUNTEN 
 

door Lucien Van Hecke 
 
VORMGEVING  “TYPE POSTPUNTEN” VAN  DE  DATUMSTEMPELS 
 

In vervanging van het sinds 1997 kenmerkend en laatst in 2008 aangepast logo 
van De Post werd, sedert 15 oktober 2020, onderaan in de datumstempels van 
de nieuw geopende PostPunten het gestileerde bpost-logo opgenomen, dat er 
kwam in het kader van de liberalisering op 1 januari 2011 en reeds in gebruik 
genomen werd vanaf 17 juni 2010. 
Het logo van De Post met de oude posthoorn werd dus na 16 jaar vervangen!  
 

Hierdoor kan - in het kader van de publicaties van de “Inventarissen van de ‘Blaster’-loket-stroken” - 
een filatelistische stempelstudie gerealiseerd worden van alle PostPunt-stempels met de oude 
posthoorn, waarbij we bij de voorbereiding vaststellen dat er nog heel wat ontdekkingen ter zake te 
doen zijn en het in de bedoeling ligt alle variaties te inventariseren - hetgeen enkel door samenwerking 
onder de verzamelaars zal kunnen gerealiseerd worden - met per PostPunt afbeelding van de stempel(s) 
welke gebruikt werden en op welke stroken. 
 

DATUMSTEMPEL 
 
De automatische zelf inktende metalen datumstempel van Reiner, model D28C, weegt ongeveer 330 
gram en wordt geheel in Duitsland geproduceerd en vervaardigd en bestaat uit een metalen montuur, 
met datum in Arabische cijfers van 4 mm hoogte, door punten gescheiden en een ronde tekstplaat van 
29 mm doormeter. 
 
In het bovensegment van de tekstplaat staat het postnummer, al dan niet gevolgd door PP en/of de 
benaming van het PostPunt, waarbij 11 het geringste en 33 het grootste aantal gevonden tekens is en 
deze met 11 tekens slechts tweemaal en deze met 36 slechts één-maal voorkomt. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
11 tekens - Geopend op 18.08.2005 en gesloten op 26.10.2006 

  6900 - AD Delhaize ON - Rue Delvigne 50 te 6900 On 
(Marche-en-Famenne) 

 

11 tekens - Na naamswijziging gemeld vanaf 27.06.2016 tot heden 
8930  Albert - Plaats 14 te Rekkem 

 
33 tekens - Geopend op 15.11.2006 en gesloten op 29.07.2010 

 8500 Carrefour Kortrijk Kuurne in Ring Shopping Kortrijk Noord – 
Ringlaan 34 te Kuurne 

 
 



LOKETSTROKEN 
 
In het op 9 december 2020 te 9000 Gent nieuw geopende PostPunt Dagbladhandel “9000” - “Dbh Vuijle 
Gazette Gent” (met schrijfwijze op zijn Gents) werd een Zebra-printer geplaatst, waarvan de eerste in 
gebruik genomen werd vanaf 17 maart 2012 en de afdrukken anders zijn ingevolge het gebruik van de 
software voor de Blaster printers.  Deze strook is thans de enige van de vijfde reeks, die er kwam in het 
kader van de nieuwe leveringsdienst, met terug onderscheid tussen prior en non-prior-zendingen voor 
de brievenpost vanaf 1 januari 2019, gezien vanaf 14 december 2018 de lay-out van de loketstroken al 
aangepast werd : in de linkerbovenhoek kwam opnieuw, in voorkomend geval, een zwart kader met 
witte letters "PRIOR", naast het behoud van de aanduiding van de verzendwijze, steeds in hoofdletters 
onder de frankeerwaarde. 
 

 
 
Sedert 3 februari 2021 werd in een groot aantal postkantoren en PostPunten vastgesteld dat de in 
december 2020 geleverde rollen bij productie op een verkeerde manier op de oprol-machine gestoken 
werden en deze verdeeld werden over de verkooppunten (kantoren en PostPunten), waardoor de 
strook kopstaand (met de vier logo’s op hun kop) afgedrukt wordt. 
 

 
 

Vanaf 1 juli 2021 wijzigde de benaming op de (kopstaande) Blaster-loketstroken van “8301” - “PP T 
GAZETJE HEIST” NAAR “8301” - “ ’T GAZETJE KNOKLKE-HEIST” en reeds ’s anderdaags werd het 
postnummer “8300” gezien bij de nieuw geopende PostPunten of bij overname van de uitbating met 
naamswijziging ervan, vanaf begin 2015 vóór de benaming geen “PP” meer voorkomt en inzake de 
wijziging van het postnummer, wordt vanaf begin 2017 dan op de stroken het postnummer van het 
rekenplichtig postkantoor opgenomen en in de stempels dit van de deelgemeente.  De bestaande 
stempel werd behouden met de fouten, gezien er enerzijds geen apostrof voor de “T” staat 
er  anderzijds er een spatie is tussen “Gazet” en ”je”. 
 

 
 
Bronvermelding :  
- Verzamelingen van de heren Jean-Pierre Claus - Gent, Donald Decorte - Gent, Wilfried 
     Deneire - Roeselare en Lucien Van Hecke - Ertvelde. 
- Websites : https://www.reiner.de en https://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie. 
 
 
 



NET EXPRESS 
 

GEREGISTREERDE BELGISCHE POSTOPERATOR 

 

door Lucien Van Hecke 
 

HISTORIEK 
 
Net Express S.P.R.L. werd opgericht op 9 november 2016 door de h. Thierry Brugma en een vennoot. 

 
De maatschappelijke zetel, oorspronkelijk gevestigd in de Avenue Zénobe Gramme 3 te 1300 Wavre, is 
sedert 30 november 2018 in de Rue Pierre des Béguines 10 te 1390 Grez-Doiceau - website : 
https://www.tbc-post.com - e-mail : info@tbc-post.com - BTW : BE0665.882.828 -ING Bank BE16 3630 
5862 0574. 

 
De postverwerking zelf heeft plaats in de gebouwen op het adres Vierwinden 1 te 1930 Zaventem, tel. 
02 / 751.85.52 - gsm : 0485 / 641.555.  De kantoren zijn enkel bereikbaar op afspraak en beperkt tot 
maximaal één uur. 

 
Met betrekking tot de uitoefening van brievenpostdiensten die onder de universele dienst vallen, werd 
op 10 november 2020 het registratienummer PO2020-NETEXPRESSLIF toegekend door het BIPT  
(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). 

 
De diensten worden geleverd onder het merk TBC-Post, een privé-postbedrijf dat sinds 35 jaar actief is 
in België en waarvan Net Express de enige gebruiker is, sinds de beëindiging van de activiteiten van 
Mosaïc, de vorige gebruiker. 

 
Haar postbodes halen dagelijks de post op bij bedrijven en bij haar netwerk van postpunten en 
postbussen.  De verdeling gebeurt grotendeels door haar eigen mensen maar ook door de 
samenwerking met andere netwerken (zoals bpost doet voor de internationale brieven). 

 
TBC-Post verstuurt gewone post, aangetekende zendingen of pakjes, van minder dan 30 kg, voor 
binnen- en buitenland. 

 
De klanten van TBC-Post gebruiken de TBC-zegels, de TBC-frankeermachines of de dienst "Daily Mail" 
(ophalen van (niet)gefrankeerde post). 

 
TBC-Post biedt nog andere diensten aan: mailing of levering van gebruiksgoederen (papier, omslagen, 
...).  Bestellingen kunnen per e-mail geplaatst worden. 

 

 
 
 
 



NET EXPRESS 
 

BESTAANDE  ZEGELS - UITGIFTE  26.04.2021 
THEATER EN BALADINS  (DEEL 1) 

 
De postwaarde van deze BE-1, gedrukt in eigen beheer, is € 1,60 per zegel, verkocht per vel van 10. 
Er is ook een kaart voor de prijs van € 5,00.  Een korting van 10% op beide producten zal worden 
toegekend aan de filatelisten. 
 
Het velletje bevat 5 x 2 dezelfde naast elkaar geplaatste zelfklevende zegels van 31 x 27 mm, met 
horizontaal 21 en verticaal 18 gekartelde tandjes en 25,5 x 19,5 mm als afmetingen van het zegelbeeld. 
 
De uitgifte omvat een reeks van zes postzegels, gepland voor 2021, in samenwerking met Julie River en 
betreft een reeks tekeningen over het thema. 
 
De oplage van elke postzegel is beperkt tot 6000 exemplaren en de kaart tot 50 exemplaren. 
 

 
 
Julie River (artiestennaam voor Nadine Karthauser, Franstalige Belgische kunstenares en 
(tekst)schrijfster, is geboren te Brussel op 22 juni 1949 en thans wonende in de Waals-Brabantse 
gemeente Chaumont-Gistoux). Ze is afgestudeerd aan het Institut des Hautes Etudes Pedagogiques 
Berkendael en volgde ook drie jaar tekenlessen aan een academie en een theateropleiding aan het 
Théâtre des Galeries in Brussel. 
 
Haar aquarellen met Chinese inkt zijn bewerkt op een non-conformistische manier en bestaan, meestal, 
uit vijf of zes lagen.  Dit lange ingewikkelde proces vraagt enorme precisie.  Met haar kleuren en kordate 
lijnen brengt de artieste ritme, beweging en leven in haar werken. 
 

BRONVERMELDING 
 

Websites : - http://www.tbc-post.com. 
 - http://tbc-post.skynetblogs.be. 
 - https://www.facebook.com/tbcpost. 
 - http:// https://www.babelio.com/auteur/Julie-River/332385 
 - https://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie. 
Verzamelingen en documentatie: Mr. Daniël Huyge – Zwijnaarde en Mr. Lucien Van Hecke - Ertvelde 
Met bijzondere dank aan Mr. Thierry Brugma - Chairman van TBC-Post (Net Express bv/srl). 
 
Wie meer info wil over deze en volgende uitgiften kan zich wenden tot de auteur of de website van 
de werkgroep mecanotelie onder de rubrieken 5.1 tot en met 5.4                                     Uw redacteur 
 



KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA 
 

U I T N O D I G I N G  
 

Zaterdag 25 september 2021 – 14 u 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde 
 

 
Geachte afgevaardigde / mandataris, 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de algemene vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila. 
 
De recentste richtlijnen van de overheid laten deze vergaderingen toe, maar alle begrip voor wie zich omwille 
van de coronapandemie alsnog wil verontschuldigen (aan het secretariaat: fil.oostvl@gmail.com). 
 
De enige regel die nog geldt in een horecazaak of –zaal is een mondmaskertje dragen als u rechtstaat of 
rondloopt. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Ivan Van Damme       Mark Bottu 
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen     Voorzitter Oost-Phila 
 
 
 

A G E N D A 
 
 

Buitengewone algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen 
 
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering - 13.02.2021 – zie website 
3. Financieel verslag – stand van zaken – lidgeld 2022 
4. Uitreiking van de medailles voor provinciale verdienste 2019 en 2020 
5. Verkiezing van twee provinciale afgevaardigden voor de periode 2022 - 2026 
6. Verkiezing van vijf bestuurders voor de periode 2022 - 2026 
7. Varia 

 
 
 

Algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen – in memoriam P. De Dobbeleer en L. De Winter 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 15.02.2020 – zie Oost-Phila Kontakt nr. 325 op de website 
3. Financieel verslag – stand van zaken – lidgeld 2022 
4. Uitreiking van de prijs en de wisselbeker van de wedstrijd 2020 
5. Wedstrijd 2021 – onderwerp en reglement 
6. Ruildienst – stand van zaken en hervatting 
7. Oost-Phila Kontakt 
8. Varia 
 

  



 

 
 
 
 
 

 


