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Geachte leden,
De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping –1) vanaf 10 uur.
We zijn weeral aanbeland in de helft van het jaar. Na de vergadering van juni leggen we er twee maanden de riem af. Daarom verwachten we u dan ook talrijk op de
goed gestoffeerde vergadering van deze maand.
Breng eens een vriend of kennis mee.
Het bestuur

EVEN UW AANDACHT
In dit tijdschrift hebben we het nogmaals over de voorverkoop op 27 juni 2015 in het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke. De verkregen medewerking van de gemeente kan
alleen maar als minimaal genoemd worden.
We hebben het ook over het gebruik van de strafportzegels kort na WO I. Het was voor de
postmannen niet altijd gemakkelijk werken met zoveel verschillende uitgiften.
Hier ook een oproep voor deelname aan de tentoonstelling onder de vleugels van de
VWPK in 2016 in de drie frontsteden Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort.
Ook WESTFILA 2016 staat al behoorlijk in de steigers. Deze Nationale Competitieve
Tentoonstelling gaat door in juni 2016 in het ‘Fabriekspand’ in Roeselare.
Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15
Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER

8400 OOSTENDE
Jozef Cardijnlaan 69

Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, 141
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Maandblad nr. 532 of nr. 6 van jaargang 2015.
Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus).
De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

Clubnieuws
Prijswinnaars van mei 2015
1. LEDEINE Michel
2. VAN DEN EYNDE Patrick
3. SYMOENS Gabriël
4. SCHEPENS Eddy
5. LACOUF Michel
6. BRUGGEMAN Oscar
en al van winnaars van kleinere prijzen

Prijzen voor de tombola van juni 2015
1. Verzameling boekjes & bladen 2004Cataloguswaarde…. : € 113,00
2. 998/1004 ------------------------------------- “ ------------------ : € 34,00
3. Blok 89 --------------------------------------- “ -------------------: € 18,00
4. Blok 77 ---------------------------------------- “ -------------------: € 12,00
5. Blok 69 ---------------------------------------- “ -------------------: € 07,50
6. Blok 73------------ ----------------------------- “ ------------------: € 07,40
7. 2996/3000------------------------------------ “ ------------------ : € 07,20
8. 2439/42 -------------------------------------- “ ------------------ : € 06,60
9. Blok 75 ---------------------------------------- “ ------------------ : € 05,50
10.Blok 59---- ------------------------------------ “ ------------------ : € 05,00
en tal van kleinere prijzen.

Extra prijzen voor de vergadering van juni
Zoals de traditie het wil is de vergadering van juni altijd iets speciaals. Bij het begin van het
hoogseizoen sluiten wij onze activiteiten af gedurende twee maand. Dit doen we dan met een
uitreiking van de prijzen voor de deelnemers aan onze clubwedstrijd Bank ING. De bank heeft
ook dit jaar voor prachtige prijzen gezorgd.
Bovendien hebben we, naast de 10 hoofdprijzen van de clubtombola, steeds DRIE speciale prijzen en dat zijn ditmaal TWEE ZILVEREN POSTZEGELS en de hoofdprijs : een mooie aquarel van
Rita Reunbrouck.

Data van de volgende vergaderingen in 2015 - 2016
6 september – 4 oktober – 9 november (2e zondag) – 6 december – 3 januari 2016 – 7 februari
2016 – 6 maart – 3 april – 1 mei (?) – 5 juni 2016.

Nieuw lid
We mogen andermaal een nieuw lid verwelkomen in onze postzegelclub, namelijk
95.15 HC SWEETLOVE Alexis Boterdijk 70 8434 Lombardsijde
Van harte welkom en veel plezier bij en met onze leden en met uw postzegelverzameling.

De voorverkoop op 26 juni 2015 te Oostduinkerke
Het is ondertussen bij iedereen bekend dat onze club op 27 juni 2015 de voorverkoop van de
speciale postzegel met afbeelding van de ‘Garnaalvisser te paard’ en de reeks ‘Lekker (vergeten) fruit’ zal organiseren in het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke.
Zoals in het vorige maandblad al aangehaald zal deze voorverkoop door onze postzegelclub op
zijn zachts gezegd met een ‘low profile’ georganiseerd worden.
Op onze schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur van Koksijde kregen we meestal een negatief antwoord. Zelfs de inzet van een rasechte Oostduinkerkenaar die via mail in naam van
onze Groot-Koksijdse leden aan het gemeentebestuur een oproep gedaan heeft onze organisatie te ondersteunen heeft niets opgeleverd.
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Er mag geen kleine bar uitgebaat worden, we ontvangen geen financiële steun (op een waardebon van € 150 voor maaltijden na), er zal een ‘plechtig moment’ voorzien worden voor een
50tal personen en daarmee is de kous af.
Wij verontschuldigen ons bij onze leden, bij het hoofdbestuur van bpost, de Directie Stamps &
Philately, Pro Post, de Koninklijke Landsbond, de West-Vlaamse Verstandhouding en tenslotte
bij alle afgevaardigden van clubs en bij alle gewaardeerde filatelisten dat deze voorverkoop een
nogal magere bedoening zal zijn, in geen enkel opzicht te vergelijken met de voorverkopen die
we in Nieuwpoort georganiseerd hebben in het verleden.
Toch wel spijtig dat de voorverkoop van de door iedereen als prachtig geprezen postzegel in mineur zal doorgaan terwijl in Oostduinkerke volop de jaarlijkse garnaalfeesten plaatsvinden.
De souvenirs die we in petto hebben voor deze voorverkoop zijn klaar op de druk na. Tijdens
de ledenvergadering van mei werden de keuzes gemaakt.
Hieronder een voorsmaakje. Bovenaan het gekozen souvenirblad. Daar onder de afbeelding
voor een (eventuele) omslag en het ontwerp voor de MyStamp.

Souvenirblad met frankeerzegel Afmetingen : 25 cm x 19 cm.

Geïllustreerde briefomslag met MyStamp

MyStamp

Er zullen vier handelaars aanwezig zijn op de voorverkoop. Ook de ontwerpers van de zegels en
het blaadje ‘Lekker (vergeten) fruit, de heren Bart Van Leuven en Wim Vandersleyen.
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Stephan Vanfleteren, kunstfotograaf en ontwerper van de zegel over de paardenvisser, zit spijtig genoeg in het buiteland.
Wie wel beloofd heeft vanaf 10 uur aanwezig te zijn is Marius Dujardein, de garnaalvisser te
paard die afgebeeld is op de bijzondere frankeerzegel.
We hebben wel verkregen dat het prachtig uitgebreide museum gratis zal kunnen bezichtigd
worden doch de verantwoordelijken van het museum vragen wel dat u zich aanmeldt aan de
balie zodat zij hun bezoekerstabellen kunnen à jour houden.
Wat de postzegeltentoonstelling betreft zijn we rond met de zoektocht naar deelnemers.







BOUWEN Robin :
ALLEGAERT Willem
COECKELBERGH Emiel
DUWYN Emmy
DHONT Denis
VAN CASTEREN John

4 vlakken
6 vlakken
3 vlakken
3 vlakken
2 vlakken
12 vlakken

Visserij en scheepvaart
Gejaagd door de wind
Vuurtorens
Bonnevalle en de zee
Vissen en scheepvaart
Kongoboten, Somalië, Southern Breeze

Verloop van de activiteiten:
Donderdag 25 juni 2015
Mogelijke aankomst tentoonstellingskaders : moet nog bevestigd worden door firma Transunie.
Enkele helpers van bestuur voor transfer materiaal naar museum.
Namiddag : na aankomst kaders opstellen van de kaders volgens schema. Helpers gevraagd.
Vrijdag 26 juni 2015
Installatie postkantoor door bpost.
Voormiddag : Plaatsen kaders (indien niet geleverd op donderdag)
Namiddag : Aanbrengen van collecties in de kaders – helpers voor plaatsen van de plexi’s
Klaarmaken van de zaal met nodige meubilair : tafels-stoelen- dranken
Zaterdag 27 juni 2015
Museum open voor publiek vanaf 09.00 uur.
Postkantoor open vanaf 10.00 uur.
Vernissage en receptie om 11.00 uur voor genodigden.
Wegnemen collecties tentoonstelling vanaf 17.00 uur.
Opbreken kaders vanaf 17.30 uur.
Maandag 29 juni 2015
Ontmantelen postkantoor door bpost
Opladen tentoonstellingskaders

Een dikke merci
Wilfried Verlinde bezorgde onze club een pak postgave zegels voor de tombola. Wij zijn hem
hiervoor zeer erkentelijk en danken hem van harte.

Overlijden
Lid Jean Brawerman heeft zo net gemeld dat zijn echtgenote na enkele maanden ziekte op
maandag 18 mei overleden is. De Kon. Postzegelclub van de Westhoek biedt hierbij haar blijken van oprechte deelneming aan en wenst aan Jean Brawerman veel sterkte in de moeilijke
dagen.
Bruno Stes, ex-voorzitter en secretaris van de Meense Filatelieclcub is op 27 april 2015 overleden. Hij was ook enkele jaren voorzitter van de KLBP en lid van de filatelistische commissie.
Bruno was een eminent filatelist en publiceerde meerdere artikels en brochures. Veel sterkte
aan de nabestaanden.
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Nieuwe ‘MyStamp’ in de reeks ‘Monumenten Nieuwpoort’
Voor onze postzegelbeurs zijn we nu toe aan een achtste ‘MyStamp’ in de reeks ‘Monumenten
van Nieuwpoort’.
Deze maal zal andermaal een monument in verband met Wereldoorlog I in de kijker geplaatst
worden. Een ietwat in een uithoek van Nieuwpoort en Sint-Joris geplaatste granieten soldaat
van het 7e Linieregiment, eenheid die tijdens de Slag om de IJzer zware verliezen geleden heeft
bij de verdediging van het bruggenhoofd aan de Uniebrug over de IJzer.
Het monument staat op dit ogenblik in de steigers voor een grondige restauratie. Wij hopen
dat de steigers binnenkort zullen weggenomen worden.

Zoals de vorige jaren wordt deze ‘MyStamp’ te koop aangeboden tijdens de postzegelbeurs op
26 september 2015 aan de prijs van 2 euro per exemplaar.

Afhalen nieuwigheden en bestellingen
Met de vakantie voor de boeg vragen wij onze leden dringend hun nieuwigheden en bestellingen te willen afhalen en de kosten te vereffenen. Het is voor de beide diensten niet prettig om
het voorgeschoten geld zo lang te moeten missen.

De Michel catalogus raadplegen online
Ons lid Oscar Bruggeman wist ons te vertellen dat men de Michel catalogus heel gemakkelijk
online kan raadplegen via de website www.blitzschwob.de.

Ruilboekjes
Zoals u al wel weet kan u elke maand ruilboekjes consulteren tijdens de ledenvergadering. We
hebben vastgesteld dat meerdere leden hiervan gebruik maken wat elke maand resulteert in
heel wat uitnamen uit de voorhanden zijnde ruilboekjes.
Er is echter meer. Elk lid van onze club mag zelf ruilboekjes samenstellen en die dan via onze
club laten meedraaien in de circuits van de Verstandhouding. Uw boekjes doen aldus de ronde
bij meer dan 36 clubs wat toch niet onaardig is.
Hoe u de boekjes moet behandelen en vullen met zegels kan onze ruilmeester Marcel Bracke u
vertellen. U moet er rekening mee houden dat uw ruilboekjes meer dan een jaar onderweg zijn
wat wil zeggen dat de financiële afrekening ook een tijdje op zich laat wachten.
Dus, in plaats van uw dubbels te laten rusten in een paar schoendozen zet u aan het werk en
vul een aantal ruilboekjes. Uw portemonnee zal er goed bij varen.

Goed verlof toegewenst
Na de voorverkoop op 27-06-2015 leggen wij er twee
maanden de riem af. Tijd om eens rustig te genieten
van een deugddoende vakantie. Het bestuur wenst u
allen een mooie verloftijd met veel zon en aangename
belevenissen. Wij zien elkaar dan terug op 6 september 2015.

6

Filatelistisch nieuws
Nieuwe postzegeluitgiften

01.06.2015 : Grote Markt van Bergen

01.06.2015 : 200 jaar Slag bij Waterloo

29.06.2015 :Garnaalvisser te paard

29.06.2015 : Lekker (vergeten) fruit

01.06.2015: Slobeend
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Kom langs op de

b.surprised day 2015
10 juli organiseert Stamps & Philately voor de tweede keer een b.surprísed day in de postzegeldrukkerij van Mechelen!
Wat vindt u er?
 Alle filateliestempels vanaf 10/07/2014 tot eind juni 2015
 Tientallen artikels aan promotieprijs
 Een graveerdemonstratie door huisgraveerder Guillaume Broux
 Aanwezigheid van onze designers André Buzin en Marijke Meersman
 Een unieke ‘Event Card’ met gravure en afstempeling voor slechts € 7,00
Wanneer?
Vrijdag 10 juli 2015 van 10 tot 15u.
Waar? Egide Walschaertsstraat 1b, 2800 Mechelen
Gratis inkom
Lunch aan democratische prijzen.
Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en kom zeker een kijkje nemen!

Het weten waard…
1888 BRUSSELSE BALIE WIJST MARIE POPELIN AF

Marie Popelin (1846-1913) had rechten gestudeerd. Toen ze in 1888 haar eed wou afleggen aan
de balie in Brussel, werd ze afgewezen. Ze ging in beroep. Het Hof van Beroep stelde dat vrouwen kinderen moesten opvoeden en het huishouden doen en niet geschikt waren voor het vermoeiende werk.
Er ontstond een heuse ”affaire Popelin'. In 1892 richtte Marie samen met haar zus Louise, haar
advocaat Louis Frank, Isala van Diest (de eerste vrouwelijke arts), en Henri La Fontaine (de
latere Nobelprijswinnaar) en zijn vrouw de “Ligue Belge du Droit des Femmes' op.
Het was het begin van de Belgische vrouwenbeweging. In 1905 werden alle vrouwenorganisaties samengevoegd tot de “Conseil National des Femmes Belges, de “Vrouwenraad”.
Vrouwen werden pas in 1922 aan de balie toegelaten.
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HET GEBRUIK VAN EEN GEWONE FRANKEERZEGEL VOOR HET INNEN
VAN STRAFPORT NA WERELDOORLOG 1
Door Etienne Moons

Vooraf
Over de Eerste Wereldoorlog is al veel geschreven en nog dagelijks worden we overstelpt met
verhalenbundels en studies over deze wereldbrand.
Uiteraard is de periode vlak na de oorlog zeer chaotisch en duurt het wel enige tijd voor alles
terug in zijn normale plooi valt.
Ook bij de toenmalige Regie der Posterijen was de toestand niet overal even duidelijk en diende
organisatorisch heel wat terug opgebouwd of gereorganiseerd worden.
Wat de strafportzegels betreft was er voor de Belgische postadministratie na de oorlog een
dubbel probleem. Niet alleen was er de schaarste aan zegels in verschillende kantoren, er was
ook diefstal gepleegd van grote oplagen van de strafportzegels uitgebracht in 1916. Dit had tot
gevolg dat de postadministratie zeer waakzaam diende te zijn om fraude tegen te gaan.

Reeks strafportzegels gedrukt in Londen en uitgegeven 01.09.1916
Merk de gekleurde achtergrond achter het waardencijfer
OCB nr. TX12/16

Om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan voorzag de postadministratie In de loop van 1919 in
drie nieuwe uitgiften te weten:
 De reeks TX12A/TX 16A uitgeven op 28 april 1919. In feite was dit de uitgifte van 1916
doch met een opdruk met de naam van het uitreikingskantoor. Deze maatregel werd
opgelegd met Dienstorder nr. 83 van 25.04.1919.



Dee reeks TX17/TX25, in feite 8 frankeerzegels uit de reeks uitgegeven in 1915 overdrukt met een zwarte T, dit volgens de richtlijnen van het Dienstorder van 22.12.1919.
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De reeks TX26/TX31 uitgegeven op 10.09.1919 met als kenmerkende eigenschap een
dunner waardencijfer op witte achtergrond

In zo korte tijd drie uitgiften uitbrengen leek op het eerste gezicht wat te veel van het goede en
schiep heel wat verwarring en twijfel wat de hele fraudebestrijding aanzienlijk bemoeilijkte.
Het bevoorradingsprobleem dat nog niet op punt stond en het gebrek aan kennis en ervaring
van het postpersoneel (dikwijls in zeer korte tijd opgeleid) maakten de hele zaak niet eenvoudiger. Het gebeurde meermaals dat de postman naar eigen goeddunken het strafport bepaalde
en hiervoor de waarden gebruikte die hij geschikt achtte of voorradig had.
Zo kwam het voor dat, naast het gebruik van de nieuwe uitgiften van 1919, men ook nog gebruik maakte van eerdere strafportzegels uit nog beschikbare voorraad om het strafport te heffen zoals :
 Sommige strafportzegels van 1895 die voorzien werden van de opdruk van het uitreikingskantoor. We vermelde hier de TX3A,TX5A,TX6A,TX7A, TX9A,TX11A.
 Het verder gebruiken van de opdruk van het kantoor op strafportzegels TX26/TX31 daar
waar dit niet meer hoefde na intrekken van het Dienstorder nr. 83 van 25.04.1919. Het
gaat hier over de zegels TX26B, TX27B, TX 28B en TX30B.
 Het gebruik van halve zegels bij gebrek van de juiste waarde. In het bijzonder gaat het
om de verticaal gehalveerde zegels op gelopen document :
- De 10c rood (TX13), (TX13A)
- De 30c ultramarijn (TX15), (TX15A)

(Veilingcatalogus Van Looy & Van Looy)

Brief met gehalveerde (diagonaal) strafportzegel TX15
van 30c ultramarijn. Tekort aan port was 7c., strafport
is het dubbel zijnde afgerond 15 c.



Het gebruik van alleen maar de letter T met een geschreven vermelding van het bedrag
van het strafport zonder gebruik van een strafportzegel.
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Het gebruik van gewone frankeerzegels zonder opdruk T.

Hierna enkele voorbeelden van brieven met een opmerkelijke aanduiding en inning van het
strafport met gewone frankeerzegels (collectie Jacques Ghilain)

BRIEF MET GEWONE FRANKEERZEGEL VAN 1915 GEBRUIKT ALS STRAFPORTZEGEL
Brief uit Frankrijk (Morbihan) naar Jambes, gefrankeerd met 15 centiemen i.p.v. 25 centiemen, voorzien
van een Franse T en het cijfer 20 ernaast. Het postkantoor van Jambes dat geen strafportzegels voorradig had besliste de brief te taxeren met een gewone zegel van 20 centiemen Koning Albert I en er de
geschreven vermelding ‘à payer’ ter ontwaarding op te vermelden.

ONTERECHT GEÏND STRAFPORT EN TWEETALIGE ANNULATIESTEMPEL
Brief ongefrankeerd (terecht) verzonden uit Antwerpen naar Antwerpen door de ‘SERVICE DES COLIS
DE L’ARMEE BELGE’ met vertrekstempel ANTWERPEN 5 van 3 X 1919. De brief werd onterecht getaxeerd met 2 gewone frankeerzegels van 10c. en ontwaard door ANTWERPEN 1G. De ontvanger weigerde de brief voor het strafport. Bij de terugzending op 4 X merkte men de fout en krijgende zegels
de tweetalige vermelding in kader TAXE ANNULEE / HEFFING NIETIG en bovendien de stempel
ONBESTELBAAR/REBUT.
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Filatelistische manifestaties
22 juni 2015
BELSELE
35ste Internationale Postzegelbeurs in het Sportcentryum De Klavers, Sint Andriesstraat 1 te
Belsele. Open van 9 tot 16 uur. Toegang gratis.
27 juni 2015
OOSTDUINKERKE
Voorverkoop van de speciale postzegel ‘Garnaalvisser te paard’ en ‘Lekker fruit’ in het
Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmidtztraat 5 te 8670 Oostduinkerke.
Museum open vanaf 9 uur. Gratis bezoek van het museum mits u aan te melden aan de
ontvangstbalie. Postkantoor open van 10 tot 15 uur.
Souvenirs en MyStamp aangemaakt door de Kon. PZC Westhoek zijn besqchikbaar voor
aankoop.
Verdere info : Oscar LINGIER, J. Cardijnlaan 69 te 8620 Nieuwpoort (Tel 058/233742 na 19 uur)
of em026@skynet.be.
28 juni 2015
OOSTENDE
e
7 Nationale Postzegelbeurs in de zaal PAX, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende. Organisatie :
Kon. Postzegelkring Oostende. Open van 9 tot 17 uur. Gratis Toegang. Cafetaria voorhanden.
Inlichtingen : Robert Lisabeth tel : 059/503109 of lisabeth.robert@gmail.com
6 september 2015
TIELT
15e Nationale Postzegelbeurs in de Europahal, Mackzekplein te Tielt. Open van 9 tot 17 uur.
Toegang gratis. Gratis parking op 400 m. van de Markt.
Info : 051/405923
12 september 2015
TORHOUT
4e Grote Ruilbeurs in Campus Houtland, Rijselstraat 110 te Torhout. Open van 9 uur tot 16 uur.
Gratis toegang. Ruime parking. Cafetaria voorzien.
Info : Desloovere Daniel 050/221482 of desloovere.daniel@skynet.be.
26 september 2015
NIEUWPOORT
8e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de
Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 tot 17 uur.
Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig. Doorlopend cafetaria aanwezig.
MyStamp in de reeks ‘Monumenten van Nieuwpoort’ voorzien.
Info : Oscar Lingier, tel : 058/233742 (na 19 uur) of em026@skynet.be.
03 en 04 oktober 2015
ANTWERPEN
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020
Antwerpen. Open van 10 tot 18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag.
Toegang : 5 euro.
24 oktober 2015
AVELGEM
20ste Ruilbeurs in OC Spikkerelle, Scheldelaan 6 te Avelgem. OIpen vn 8u30 tot 17 uur. Toegang
gratis. Cafetaria aanwezig. Ruime parking.
Info : Philac Avelgem 0497/120083.
15 november 2015
ZELE
28ste Nationale Postzegelbeurs in de Gemeentelijke Basisschool, Bookmolenstraat 2 te 9240
Zele. Open van 9 tot 16 uur. Ingang en parking op de speelplaats. Gratis toegang. Uitgebreide
catering.
Info : Laurent Van Cleef, tel : of laurent.van.cleef@telenet.be.

