Beste leden,
Dit is het tweede tijdschrift van het filatelistisch seizoen 2017/18 en laten we aan
het lidgeld denken. Nog steeds €7,00 per jaar. We houden het juist vol met dit laag
lidgeld, maar, … bpost geen opslag postzegels.
Ook 11 november komt er aan. Hulp is welkom voor het opbouwen en afbouwen.
Plaatsen van de tafels vanaf 07:00u en alles terug op zijn plaats zetten vanaf 15:30.
We hopen jullie daar te ontmoeten.

Tweemaandelijks tijdschrift van

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.
Aangesloten bij de:
- Cultuurraad Vilvoorde
- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen.
- Koninklijke Kring van de Filatelistische Verenigingen van de Regio Brussel.
- Ke.The.Fil. - Kerngroep Thematische Filatelie .

Op 12 november is er de normale clubvergadering, die zal doorgaan met de
klassieke boekjes, veiling en tombola. Dus allen welkom de dag na de ruildag.
Traditiegetrouw zal er ook het schoolrestaurant zijn op zondag 19 november.
Inschrijving bij Annie tijdens de ruilbeurs of vergadering. Samenkomst 12:00 aan de
refter.
Bekijk de tombola en de loten van de Algemene Vergadering, de moeite waard. Met
een laag lidgeld en dalend verbruik van consumpties, lukt het ons nog altijd om dit
voor onze leden te realiseren en we vinden nog altijd materiaal voor onze clubveiling
aan schappelijke prijzen. Weet je een verzameling ergens, laat het weten.
de

Vergaderingen in het Koninklijk Atheneum
1800 Vilvoorde
Ingang langs de schoolparking in de Van Helmontstraat 6
de
De 2 zondag van 10.00 tot 12.00u

Website – www.brafila.be

Ke.The.Fil. organiseert zijn 5 éénbladwedstrijd. Wie zich geroepen voelt om mee
te dingen naar de wisselbeker. Reglement ter beschikking bij de voorzitter evenals
alle nodige uitleg.

De inzendingen zullen tentoongesteld en beoordeeld worden in Asse
tijdens de voorverkoop op 10 maart 2018, waar eveneens de diploma’s
zullen uitgereikt worden.
Dit is een gelegenheid om je verzameling te doen leven. Een verhaaltje vertellen
met diverse filatelistische elementen. Een bezoekje aan de vergaderingen van
Ke.The.Fil. is de moeite.
Francis
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Kuype van Brussel.
Francis Dochez.

Met de filatelie heb je het grootse plezier wanneer je een uitzonderlijk
stuk vindt (moet niet duur zijn) en de geschiedkundige achtergrond er
van kunt achterhalen. We zullen trachten dit voorbeeld op 2 bladzijden
uit te werken en het zal te zien zijn in Zellik tijdens de voorverkoop.
Zo vond ik op een ruilbeurs
een prachtige brief uit 1769
getekend door Karel van
Lotharingen,
--“Son
Lieutenant Gouverneur et
Capitaine General des Pays
Bas” of in moderne termen,
landvoogd
van
de
Oostenrijkse Nederlanden
(1744-1780)

Kleurproef met paraaf van de graveerder
Jean De Bast en de originele postzegel.

In de brief vraagt hij advies om voor een
zoekopdracht van de bourgeois en bewoners van
de 8 Brusselse Kuypen (Cuves).
De Kuypen stammen uit de XIIIde eeuw en daar
begint een verhaal dat vandaag nog altijd actueel
is.

De uitbreiding van Brussel “Extra Muros” of het onder controle nemen
van de omliggende gebieden (landbouwgebieden met gehuchten of
dorpen) die men Kuype noemden. In deze “Extra Muros” gebieden
hadden de inwoners dezelfde rechten als deze ”Intra Muros”.
Aangezien de gezagvoerders altijd met geldgebrek te kampen hadden
en bij de steden aanklopten, werden deze gebieden, in bezit van de
landadel, geleidelijk aan de stad overgedragen in ruil voor geld. De
landadel verloor zo zijn inkomsten en de controle over de bevolking.
Dit gebeurde niet zonder slag of stoot.

Men botst wel op het probleem dat de 8 gemeenten moeilijk uit te
beelden zijn.
Maar voor wie er plezier in heeft kan zo verhalen schrijven met het
basis materiaal van de filatelie, t.t.z.
de postzegels en
frankeerwaarden.
Dit zijn boekjes, tabs, blokjes, automaat zegels, Mystamps maar ook
briefkaarten. Men kan er eventueel de mechanische postzegels
bijnemen. Dit zijn de rode machine stempels.
Wil men het tonen, dat kan om de twee jaar in het kader van Ke.The.Fil
met de één blad wedstrijd.

De 8 kuype waren Sint Joost ten Noode, Molenbeek, Elsene, Sint Gilles,
Schaarbeek, Laken, Anderlecht en Vorst. De overdrachten gebeurden
geleidelijk tussen 1295 en 1394. Ze werden door de Fransen op 14
fructidor III - 1795 - afgeschaft.
Na de onafhankelijkheid
van België zal men via wetten de
verbondenheid van de kuype met Brussel trachten te herstellen, maar
de katholieke partij hield het tegen om te vermijden dat dit gebied
onder het liberaal gezag van Brussel zou komen. Na WO II werd het
een taalprobleem. Zo ziet men dat de discuties over de 19 gemeenten
van het Brussels stedelijk gewest een oud zeer is.
Een brief uit 1769 met hoofdding van Karel van Lotharingen, landvoogd
van de Oostenrijkse Nederlanden met zijn voornaamste titels. Denkelijk
geschreven door zijn secretaris maar met originele handtekening.
De gevraagde opdracht
betreft een
zoekopdracht van de Bourgeois en bewoners
van de
acht “Cuves de Bruxelles” of
de “Kuype van Brussel”.
Vele werkintensieve ambachten werden ook
buiten de Kuype verplaats, aangezien er
minder belastingen waren.

As van de macht, van de Warande over het koningsplein naar
het justitiepaleis. Waar Godfried van Bouillon nu staat, stond
het standbeeld van Karel van Lotharingen.

Als men deze stap zet, dan heeft men terug het plezier van het
verzamelen, competitie en kennis vergaren. In 2018 zullen we daar het
accent opleggen, misschien vinden enkelen de weg naar de echte
thematische filatelie.
Zal het verhaal van de “Brusselse Kuype trachten uit te werken op 4
bladzijden.
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Een niet opgemerkt blokje uit het jaar 2000, 500
verjaardag van de geboorte van Karel V of Karel I
van Spanje. Margareta van Parma en een
landkaart van de 17 provincies. Klein, maar naar
mijn weten de enige uitgifte die dit illustreert. Een
vondst voor mijn verzameling over Brussel.

