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Geachte collega’s,
Het is mij een heel grote eer de zetel te mogen innemen van Dr. Hugo Van De Veire, de heel
grote filatelist, en de eminente academicus, die bovendien ook nog eens afkomstig was uit
mijn eigen streek.
Dr. Van De Veire werd geboren op 25 juni 1944 te Blankenberge.
Hij was een succesvol student, en behaalde in 1968 het diploma van licentiaat in de
Germaanse talen aan de K.U. Leuven.
Hij doceerde aan de Vrije Technische school te Brugge, aan het Vormingsinstituut te
Oostende, en combineerde dit met het geven van taallessen in de privé-sector. Actief zijn op
drie professionele fronten, zou voor de meesten onder ons een voltijdse tijdsbesteding zijn.
Niet echter voor Hugo Van De Veire. Waar hij de tijd haalde zal wel steeds een raadsel
blijven, maar feit is dat hij nog tijd vond om in 1982 te doctoreren tot de allereerste “Doctor
in de Postgeschiedenis”, met het magistrale proefschrift “De Rurale Postdienst in WestVlaanderen (1836-1900)”.
Dit boek, dat gerust als zijn levenswerk mag worden bestempeld, is en blijft een
standaardwerk, waaraan jarenlange opzoekingen zijn voorafgegaan.
Filatelist was hij van kindsbeen af. Het opvullen van de lege vakjes in zijn verzameling
schonk hem echter al vrij snel weinig voldoening.
Een toevallige ontmoeting, midden de jaren ’60 met Willy Balasse in Brussel betekende de
ommekeer. Hij sloeg van toen af aan de weg in van de marcofilie en de postgeschiedenis. Zijn
eerste studie heette “de postgeschiedenis en poststempels van Gilly”. Gilly was de gemeente
van waaruit zijn echtgenote afkomstig was. Daarna richtte hij zijn aandacht bijna uitsluitend
op de kustprovincie. Hij heeft in totaal een 40-tal baanbrekende boeken en artikels
geschreven.
-

De lijnstempels van België 1849-1864 (1972)
De afstempelingen van België: perceptiekantoren 1849-1864 (1972)
De postzegels van België: de papiersoorten 1849-1864 (1972)
Datumstempels enkele cirkel 1870-1897 der gewone postkantoren (1974)
Postgeschiedenis en poststempels van Gilly (1976)
Aspecten van de rurale post in West-Vlaanderen (1977)
De datumstempels type 1910: een proeve van morfologische classificatie (1978)
T-stempels te Blankenberge (1978)

-

Brievenvervoer Oostende-Veurne 1846 (1980)
De rurale postdienst in West-Vlaanderen (1836-1900) (1982)
Het stempeltype van 1910: een inventaris van West-Vlaamse stempels (1983)
De spoorlijn Oostende-Torhout, het gebruik van vreemde poststempels (1983)
Het stempeltype van 1910: een zeer speciaal geval (1984)
Postgeschiedenis van Uitkerke (1984)
De postgeschiedenis van Pervijze (1985)
Oostduinkerke, een weekend vol met postgeschiedenis (1985)
Het postkantoor van … Roeselare (1985)
Postgeschiedenis en poststempels van Kerckhove (1985)
De rurale postdienst te Lombardsijde (1985)
Postgeschiedenis en poststempels van Westende (1986)
Wenduine en een verdere evolutie in de rurale postdienst in West-Vlaanderen (1987)
Postgeschiedenis en poststempels van Ooigem (1987)
Débours étranger (1988)
PP & PD (1988)
Postgeschiedenis van Beerst (1988)
Vervalsing van stempels via fotocopie (1990)
De postgeschiedenis van Waarmaarde (1990)
Postgeschiedenis van Zerkegem (1990)
De postgeschiedenis van Roeselare (1991)
In memoriam John Brys (1991)
Postgeschiedenis van Houthave (1991)
De boden in de stadsrekeningen van Oostende en Nieuwpoort (1992)
De figuur van Willy Balasse (1992)
De perikelen van een rurale bode per trein (1993)
Repertorium van de West-Vlaamse directeurs, percepteurs en distributeurs 1835-1900
(1995)
Perikelen met brievenbussen te Blankenberge 1949-1971 (1995)

De onderwerpen die hij daarbij behandelde varieerden van “de papiersoorten van de
Belgische postzegels 1849-1864” over “het stempeltype van 1910” tot de “postgeschiedenis
van West-Vlaamse steden en gemeenten”.
Hij had dus duidelijk een erg brede interesse en kennis, niet alleen van postzegels zelf, maar
ook en vooral van postgeschiedenis.
In 1972 richtte hij in Oostende, samen met enkele enthousiaste filatelisten, WEFIS op, de
West-Vlaamse Filatelistische Studiekring. WEFIS staat al 35 jaar aan de top van de filatelie,
met bijzonder interessante en diepgaande publicaties over onderwerpen allerhande.
De critici die in 1972 nog beweerden, dat men er nooit in zou slagen gedurende meer dan
enkele jaren filatelistische artikels op het hoogste niveau te schrijven, werden door de feiten
de mond gesnoerd.
Het mag duidelijk zijn, Hugo Van De Veire was een echte academicus, en hij werd dan
uiteraard ook lid van de Belgische Academie van Filatelie, eerst corresponderend lid in 1976,
en één jaar later, in 1977, titulair lid. In 1992 nam hij de zetel “Willy Balasse” in.
Daarnaast was hij ook lid van de Belgian Study Circle.

In de filatelie beperkte hij zich niet alleen tot schrijven en publiceren, hij was ook een
gewaardeerd verzamelaar. Zijn verzamelgebieden waren:
- de West-Vlaamse postmerken
- de postgeschiedenis in Bulgarije
- de postmerken van Gilly en La Louvière
- de rurale postdienst in België (1836-1900)
Hij behaalde 4 belangrijke filatelistische onderscheidingen:
- Prijs van de Belgische Akademie (1976)
- Nationale Literatuurprijs P. De Smeth (1979)
- Nationaal Goud voor literatuur in 1981
- Prijs voor filatelistische verdienste (West-Vlaanderen) in 1984
Jammer genoeg was Dr. Hugo Van De Veire geen lang leven beschoren.
Op 52 jarige leeftijd werd hij getroffen door een ongeneeslijke ziekte, waaraan hij op vrijdag
24 juli 1998 bezweek. Hij was nauwelijks 54 jaar oud. In een half leven heeft hij echter meer
gepresteerd dan de meesten onder ons in een heel leven.
Het is een eer de zetel van zo’n eminente en markante figuur te mogen innemen.

