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Maatregelen om veilig te vergaderenU leest het goed - na 5 afgelaste vergaderingen wilden we 
weer met onze maandelijkse bijeenkomsten starten op 
zondag 18 oktober, maar omstandigheden die buiten ons 
liggen hebben er anders over bslist. Hieronder volgt de 
agenda die voorzien was, maar die nu waarschijnlijk 
volledig zal geannuleerd worden. 

- 18 oktober 2020: bespreking verzameling van Mark 
Bottu ‘Goethe, meer dan Faust’ (open filatelie)

- 15 november 2020: bespreking verzameling ‘Ars 
Nova’ (Vlaamse Primitieven) van Mikel Ugalde die te zien 
zal zijn op de virtuele nationale tentoonstelling EXFILNA in 
Spanje

- 20 december 2020: lezing door Koenraad Bracke over 
nieuwe postzegelontwerpers op de filatelistische markt.  

De verzameling over de “Vlaamse Primitieven” van de 
Spanjaard Mikel Ugalde (die we op de vergadering in 
november gingen bespreken) is nu te zien op de virtuele 
nationale tentoonstelling EXFILNA 2020: 
https://fesofi-exfilna2020.es/filatelia-tematica/. MIsschien 
kan u deze online bekijken en uw opmerkingen doorsturen 
naar de redactie (die ze dan weer zal doorsturen naar de 
verzamelaar). Alle kritiek, positief en negatief, is welkom. 
Er zijn ook nog heel wat andere interessante 
verzamelingen te zien - ook in de andere klassen.    

Maart, april, mei, juni, september - alle maandelijkse vergaderingen 
afgelast en elkaar zo lang moeten missen. We wilden zo veilig mogelijk 
weer van start gaan op zondag 18 oktober. Na de beslissingen van de 
regering van vrijdag 30 oktober is het nu duidelijk dat dit ook nog niet zal 
lukken op 15 november en misschien op 20 december?  

Heb je ook nieuws voor de 
maandelijkse nieuwsbrief van 

Themafila-Wetteren? Stuur deze dan 
naar kobra22@telenet.be. 
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- Wie van plan is om naar de volgende vergadering te 
komen, gelieve op voorhand een bericht van jouw 
aanwezigheid te sturen naar kobra22@telenet.be 
(zodat we alles kunnen klaarzetten).  

- We beginnen stipt om 10 uur, dus kom liefst wat 
vroeger.

- Zorg dat je bij het binnenkomen van het café een 
mondmasker aanhebt (en draag dat ook als je je 
verplaatst in de zaal). 

- Ga direct naar de zaal (nadat je iets besteld hebt aan 
de bar).

- Er zal handgel klaar staan om je handen te 
ontsmetten.
 
- Iedereen gaat aan zijn tafeltje zitten (alleen of met 
twee als de andere persoon tot jouw bubbel behoort). 

- Er zullen tijdschriften beschikbaar zijn, maar ontsmet 
eerst je handen voor je deze meeneemt naar jouw 
tafel.

- Om 10u.30 zullen we een tweede bestelling opnemen 
die dan samen afgegeven wordt aan de bar. 

- De lezing zal ten laatste stoppen om 11 uur, want dan 
kan er al meer volk in het café komen en zij maken na 
11 uur ook gebruik van een deel van de zaal. 



Ouderdom en vergrijzing
 
We zien het meer en meer rondom ons in de filatelie: de 
vergrijzing neemt toe. We worden natuurlijk allemaal een 
dagje ouder, maar in verenigingen blijken de mensen nog 
ouder te zijn. 

Heeft er iemand al eens aan gedacht om een 
verzameling te maken over de ouderdom? De mooiste 
stukken die je daar kan gebruiken zijn twee Zwitserse 
postwaardestukken uit het jaar 1928 - ook al bijna 100 
jaar oud (en ouder dan de meesten van ons, om niet te 
zeggen iedereen). Waar anderen al een tijdje met 
pensioen zijn, denken sommigen eraan om president van 
de Verenigde Staten te worden of weer minister in de 
Belgische regering. 

Waar sommige verzamelaars er plots de brui aan geven 
en zo veel mogelijk van hun ‘oud papier’ nog proberen te 
verkopen, begint het voor anderen pas en zetten die nog 
snel alweer een nieuwe verzameling op. En waarom dan 
niet eens een origineel thema zoals ouderdom? In 
Nederland was er een verzamelaar op hoge leeftijd die 
zelfs bezig was met het bijeenbrengen van filatelistisch 
materiaal (vooral frankeermachinestempels) over het 
thema ‘de dood’ (naast vele andere thema’s die hij 
verzamelde). Het is echter bij verzamelen gebleven, want 
hij heeft niet meer de kans gehad deze om deze 
verzamelingen tentoon te stellen, maar hij heeft zich tot 
zijn laatste dag geamuseerd met zijn stukken.   
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Ouderdom verfraait alles: het heeft het 
effect van een ondergaande zon 

schijnend op prachtige bomen in oktober
Maurice Chapelan

Postwaardestukken 
Zwitserland (1928)

Wie wil haar of zijn 
eenvlaksverzameling scannen      
om op onze website te plaatsen? 
Stuur een mailtje naar 
kobra22@telenet.be. 



Ook een idee voor een mondkapje? 
Eentje om te dragen op onze 
maandelijkse vergaderingen? Laat het 
ons weten via kobra22@telenet.be
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Verzamelaars zijn gelukkige mensen 
(Johann Wolfgang von Goethe)

I t ’ s  okay i f  you t h ink  STAMP co l lec t ing i s  bor ing -  i t ’ s  k ind of  SMART people  hobby

Marc Van Ranst en zijn postzegels

Ook de laatste Philanews van 2020 ontvangen waar viroloog 
Marc Van Ranst zich out als een pathologische verzamelaar 
van postzegels? De meesten onder jullie wisten dat wel al 
eerder, want af en toe (?) verschijnt Van Ranst op tv en dan 
wordt hem wel eens gevraagd hoe hij zijn vrije tijd vult. Hij 
windt er dan geen doekjes om en heeft al meermaals in 
interviews over zijn verzamelpassie en postzegels 
gesproken. 

Marc Van Ranst verzamelt ook sigarenbandjes en boeken. 
Deze laatste heeft hij nooit geteld, maar het moeten er meer 
dan 10.000 zijn. Die bevinden zich in een appartementje 
dichtbij zijn werk. 3 keer per week gaat hij daar lezen en 
genieten van de geur van oude boeken. 

De boekenweek van Radio 1 met LangZullenWeLezen komt 
eraan, dus misschien hebben jullie ook iets aan het lijstje 
van de 5 boeken die het leven van Marc Van Ranst hebben 
veranderd: 
1. Jef Nys: De Straalvogel (Jommeke)
2. Karel Houtman: Robert Koch, de wereld van het kleine
3. Felix Timmermans: Pallieter
4. James Watson: De dubbele helix
5. Milan Kundera: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Lees er meer over op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/29/de-
vijf-boeken-die-het-leven-van-marc-van-ranst-hebben-veranderd/

Nog meer over Marc Van Ranst en postzegels: 
https://www.hln.be/tv/marc-van-ranst-toont-andere-kant-in-
gert-late-night-ik-heb-al-een-paar-oneerbare-voorstellen-
gekregen~affb28c0 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200917_94770139

Welke (filatelistische) boeken hebben jouw leven veranderd? 
Maken jullie in deze tijden van corona ook reclame voor 
jullie geliefde en o zo veilige hobby - de filatelie? Of durven 
jullie zich niet outen als postzegelverzamelaar uit schrik om 
bekeken te worden als iemand die zich nog bezighoudt met 
een ouderwetse hobby? Ik beleef er nog elke dag veel 
plezier aan - jullie hopelijk ook. 

kobra
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Ook benieuwd naar de nieuwe zaal van het Tonneke? Hier alvast enkele foto’s als smaakmaker.              
De computer kan op het tv-scherm aangesloten worden, zodat we daar de presentatie kunnen volgen.   

18 oktober 2020 
Mark Bottu 

‘Goethe, meer dan Faust’ 
Open filatelie

15 november 2020 
‘Ars Nova’ 

(Vlaamse Primitieven) 
verzameling Mikel Ugalde

Thematische filatelie

20 december 2020 
Koenraad Bracke 

Postzegelontwerpers
Lezing


