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INLEIDING. 

Na de Eerste Wereldoorlog moesten de Belgische Posterijen volledig gereorganiseerd worden. De post moest zo snel 

mogelijk terug haar normale werking krijgen. 

Enkele postkantoren achter de frontlinie, hadden gedurende de ganse duur van de oorlog, of gedurende een 

bepaalde tijd, hun werking voortgezet : ADINKERKE. ALVERINGEM, DE PANNE, ELVERDINGE, 

HOUTEM-VEURNE, KOKSIJDE. LEISELE, L0, NIEUWKERKE, OOSTDUINKERKE, OOSTVLETEREN, POLLINKHOVE, 

POPERINGE, PROVEN. RENINGELST, ROESBRUGGE-HARINGE, VEURNE, VLAMERTINGE, WATOU en WULVERINGEM 

(naar R. BYL : ”0b1itérations 1918-1919'). Hier kunnen we het postkantoor van PLOEGSTEERT aan toevoegen. Wij 

hebben namelijk een prentkaart teruggevonden verstuurd te Ploegsteert op 9 juni 1918. 

 

Aan de andere kant, bij de bezetter, was 

het anders gesteld. Veel postkantoren 

waren gesloten geweest in het 

etappengebied. Stempels waren zoek. Er 

waren weinig of geen zegels. Alle middelen 

werden gebruikt om dit euvel te 

overwinnen. We kennen allemaal de 

noodstempels. 

Tussen deze twee zones, lag het 

Frontgebied. Alles was er verwoest. Het 

volk wilde er toch zo vlug mogelijk terug. 

In de steden werd onmiddellijk gewerkt 

aan de wederopbouw, terwijl op het 

platteland eerst en vooral de aandacht 

ging naar de oogst van volgend jaar. Vergeten we vooral de datum niet van de uitval der Verbonden Legers : 28 

september 1918. Het was dus hoog tijd om het veld te bewerken, wilden we een oogst hebben in 1919. 

Bij de reorganisatie van de posterijen, door Bijzonder Order nr 40 van 28 Februari 1919 werden 30 postkantoren in 

het oorlogsgebied (8 ontvangerijen, 17 onderontvangerijen en 5 overdraagkantoren) buiten werking gesteld. Het 

werk moest hier overgenomen worden door andere postkantoren (12 in totaal) uit de omtrek om de bedeling in 

deze zone te verwezenlijken. 

In onze studie zullen we nagaan hoe we van deze toestand terug tot de vooroorlogse toestand komen. Tevens zullen 

we trachten, voor zover ons dit mogelijk blijkt, en aan de hand van gelopen stukken, na te gaan welke de eerste 

gekende datum is van het terug in werking brengen. Als sluitingsdatum moeten we aannemen dat deze niet uitging 

van een dienstnota, maar wel uit veiligheidsredenen van het personeel. We stellen dus voorop dat de sluiting van al 

deze postkantoren rond 17 oktober 1914 moest plaatshebben bij de Slag aan de IJzer [17 oktober - 1 november 

1914]. Daarna kwam een einde aan de bewegingsoorlog. 

De frontlinie situeren we aan de IJzer, Ieperlee en het kanaal Ieper - Komen. Vermelden we nochtans de 

stikgasaanval van de Duitsers op 4 april 1915 te Steenstrate (Merkem - Noordschote) en het bergenoffensief van 9 

april 1918. Hierdoor werd het front verschoven van Ieper - Komen naar Ieper - Kemmel - Dranouter. 
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HOOFDSTUK I: HET TERUG IN WERKING BRENGEN VAN DE POSTBEDELING. 

In een tabel hebben we de postkantoren (kolom 1) - hun graad ²(kolom 2) met hun postkanton (kolom 3) 

opgenomen in hun vooroorlogse toestand. In dezelfde tabel hebben we ook aangeduid welk postkantoor (kolom 4) 

de uitreiking verzekert na de oorlog. 

Dit hebben we kunnen vaststellen aan de hand van het reeds vernoemde Bijzonder Order nr 40 van 28 februari 

1919: 

Bijlage 1. Heropening van postburelen. 

HANDZAME wordt heropend als hulpkantoor en hangt af van KORTEMARK 

Bijlage 2. Niet heropende postburelen. 

Postkantoor Graad Postkanton Vervangingskantoor 

    

BESELARE O/O BESELARE Vernield 

   GELUVELD Vernield 

BIZET O/O BIZET Vernield 

BOEZINGE O/O BOEZINGE Vernield 

  ZUIDSCHOTE Vernield 

DIKSMUIDE O DIKSMUIDE ZARREN 

  BEERST ZARREN 

  KAASKERKE Vernield 

  LAMPERNISSE VEURNE 

  NIEUWKAPELLE LD 

  OOSTKERKE VEURNE 

  OUDEKAPELLE L0 

  ST.-JACOBSKAPELLE Vernield 

  STUIVEKENSKERKE Vernield 

ELVERDINGE O/O ELVERDINGE OOSTVLETEREN 

ESEN O/O ESEN ZARREN 

  BOVEKERKE ZARREN 

  VLADSLO ZARREN 

HOUTHEM-IEPER O/O HOUTHEM-IEPER WERVIK 

  HOLLEBEKE Vernield 

  ZANDVOORDE Vernield 

IEPER O IEPER VLAMERTINGE 

  BRIELEN Vernield 

  DIKKEBUS VLAMERTINGE 

  ST.-JAN Vernield 

  VOORMEZELE VLAMERTINGE 

  ZILLEBEKE Vernield 

KEMMEL OK KEMMEL POPERINGE 

KLERKEN OK KLERKEN ZARREN 

KOMEN O KOMEN WERVIK 

LANGEMARK O LANGEMARK ROESELARE 

  BIKSCHOTE Vernield 

  POELKAPELLE ROESELARE 
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LEKE 0/0 LEKE  KOEKELARE 

  KEIEM KOEKELARE 

  ST.-PIETERSKAPELLE KOEKELARE 

MERKEM 0/0 MERKEN Vernield 

  NOORDSCHOTE Vernield 

MESEN 0 MESEN Vernield 

MOORSLEDE 0/0 MOORSLEDE ROESELARE 

NIEUWKERKE 0/0 NIEUWKERKE RENINGELST 

  DRANOUTER RENINGELST 

  LOKER . RENINGELST 

  WULVERINGHEM RENINGELST 

NIEUWPOORT 0 NIEUWPOORT MIDDELKERKE 

  MANNEKENSVERE MIDDELKERKE 

  RAMSKAPELLE VEURNE 

  SCHORE MIDDELKERKE 

  ST.-JORIS MIDDELKERKE 

OOSTNIEUWKERKE OK OOSTNIEUWKERKE ROESELARE 

PASSENDALE 0/0 PASSENDALE ROESELARE ` 

PERVIJZE OK PERVIJZE VEURNE 

PLOEGSTEERT 0/0 PLOEGSTEERT vernield 

STADEN 0/0 STADEN KORTEMARK 

WAASTEN 0 WAASTEN WERVIK 

  NEERWAASTEN WERVIK 

WESTENDE 0 WESTENDE MIDDELKERKE 

  LOMBARDZIJDE  (O/0) MIDDELKERKE 

WESTROZEBEKE 0/0 WESTROZEBEKE ROESELARE 

WIJTSCHATE 0/0 WIJTSCHATE Vernield 

WOUMEN OK WOUMEN ZARREN 

ZONNEBEKE 0/0 ZONNEBEKE Vernield 

 

Het postkanton ZEEBRUGGE (0) dat ook LISSEWEGE bedient, werd eveneens gesloten, maar werd in 2 delen gesplitst 

: Zeebrugge Landsdijk en Lissewege Strooiendorp, werden bediend door HEIST-AAN-ZEE terwijl de rest van deze 

gemeenten door BLANKENBERGE bediend werden. Deze dienst wordt hersteld door het 8.0. nr 115 van 13 juni 1919 

LOMBARDZIJDE in het postkanton WESTENDE beschikt over een onder-ontvangerij zonder uitreiking. 
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HOOFDSTUK II : WIJZIGINGEN GEBEURD TUSSEN KAART 1 EN KAART 2 

Door het Bijzonder Order nr 40 van 28 februari 1919 ziet de toestand er nu als volgt uit. 

KOEKELARE (O/O) : bedient LEKE, KEIEM en ST.-PIETERSKAPELLE (= postkanton LEKE) 

KORTEMARK (O) : bedient STADEN (= postkanton). 

LO  (O /0) : bedient NIEUWKAPELLE en OUDEKAPELLE(van het postkanton DIKSMUIDE). 

MIDDELKERKE (O) : bedient NIEUWPOORT, MANNEKENSVERE, SCHORE,ST.-JORIS (van postkanton NIEUWPOORT),                                                                                                                              

        WESTENDE en LOMBARDZIJDE (= postkanton WESTENDE). 

OOSTVLETEREN (0) : bedient ELVERDINGEN (= Postkanton). 

POPERINGE (O) : bedient KEMMEL (= postkantonl. 

RENINGELST (0/O) : bedient NIEUWKERKE, DRANOUTER, LOKER en WULVERGEM (= postkanton NIEUWKERKE) 

ROESELARE (O) : bedient LANGEMARK en POELKAPELLE (van het postkanton LANGEMARK). 

MOORSLEDE (= postkanton). 

OOSTNIEUWKERKE (= postkanton). 

PASSENDALE (= postkanton). 

WESTROZEBEKE (= postkanton). 

VEURNE (0) : bedient  LAMPERNISSE en OOSTKERKE (van het postkanton DIKSMUIDE). 

RAMSKAPELLE (van het postkanton NIEUWPOORT). 

PERVIJZE (= postkanton). 

VLAMERTINGE (0/O) : bedient IEPER, DIKKEBUS en VOORMEZELE (van het postkanton IEPER). 

WERVIK (0) : bedient  HOUTHEM-IEPER (van het postkanton HOUTHEM-IEPER) 

KOMEN (= postkanton). 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= postkanton WAASTEN). 

ZARREN (O/0) : bedient DIKSMUIDE en BEERST (van het postkanton DIKSMUIDE). 

ESEN, BOVEKERKE en VLADSLO (=Postkanton ESEN). 

KLERKEN (= postkanton). 

WOUMEN (= postkanton). 

Al deze kantoren bedienen eveneens hun postkanton zoals voor de oorlog. 

Vernielde gemeenten : BESELARE, BIKSCHOTE, BIZET, BOEZINGE, BRIELEN, GELUVELD, HOLLEBEKE, KAASKERKE,                      

MERKEN, MESEN, NOORDSCHOTE, PLOEGSTEERT, ST.-JACOBSKAPELLE, ST.-JAN, STUIVEKENSKERKE, WIJTSCHATE, 

ZANDVOORDE. ZILLEBEKE, ZONNEBEKE en ZUIDSCHOTE. 
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HOOFDSTUK III : HET WEER IN VOEGE BRENGEN VAN DE EERSTE POSTKANTONS. 

1. De orders. 

Nauwelijks 1 maand na het verschijnen van Bijzonder Order nr 40 werd het eerste postnet reeds hersteld. Dit 

gebeurt door het Bijzonder Order nr 70 van 3 april 1919 waarbij BIZET terug als onderontvangerij werd geopend. 

Het Bijzonder Order nr 82 van 19 april 1919 opent weer 2 kantoren, namelijk LEKE (O/O) en OOSTNIEUWKERKE (OK). 

LEKE zal LEKE, KEIEM en SINT-PIETERS-KAPELLE bedienen zoals in 1914, maar neemt daarenboven ook de bediening 

over van DIKSMUIDE en BEERST die vroeger door ZARREN waren bediend en SCHORE dat voorlopig door 

MIDDELKERKE bediend was. Hierdoor is KOEKELARE ontlast. Het postkanton OOSTNIEUWKERKE is volledig hersteld, 

maar zal nog gewijzigd worden. 

Door hetzelfde Bijzonder Order wordt PLOEGSTEERT weer als een bewoonde gemeente beschouwd waar BIZET de 

uitreiking zal uitvoeren. De onderontvangerij PLOEGSTEERT blijft echter nog gesloten. 

Op 30 mei 1919 verschijnt het Bijzonder Order nr 108 waarbij ELVERDINGE (O/O) weer wordt opengesteld als 

uitreikingskantoor. Het zal eveneens BRIELEN en BOEZINGE, 2 gemeenten die als vernield stonden opgegeven. 

bedienen. Nog 3 andere gemeenten die als verwoest waren opgetekend, namelijk BESELARE, GELUVELD en 

ZONNEBEKE krijgen weer uitreiking. Deze wordt uitgevoerd door POPERINGE. 

Door Bijzonder Order nr 118 van 13 juni 1919 wordt de onderontvangerij NIEUWKERKE weer heropend. die naast 

het postkanton NIEUWKERKE, ter ontlasting van RENINGELST, ook KEMMEL bedient, ter gedeeltelijke ontlasting van 

POPERINGE. 

3 gemeenten als vernield vermeld worden terug in de uitreiking opgenomen. Het zijn KAASKERKE, waar ZARREN zal 

bedienen, SINT-JAN en ZILLEBEKE die door VLAMERTINGE zullen bediend worden. 
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2. Samenstelling van de postkantons op 15 juni 1919. 

A. Gewijzigde postkantons 

BIZET (0/0) bedient :  eigen postkanton 

PLOEGSTEERT (= postkanton) 

ELVERDINGE (0/0) bedient :  eigen postkanton 

BRIELEN (van het postkanton IEPER) 

BOEZINGE (van het postkantoor BOEZINGE) 

LEKE (0/0) bedient :   eigen postkanton 

DIKSMUIDE en BEERST (ven het postkanton DIKSMUIDE) 

SCHORE (van het postkanton NIEUWPOORT) 

MIDDELKERKE (O) bedient : NIEUWPOORT, MANNEKENSVERE en ST.-JORIS (van het 

postkanton NIEUwPO0RT) 

WESTENDE en LOMBARDZIJDE (= postkanton WESTENDE) 

NIEUWKERKE (0/0) bedient:  eigen postkanton 

KEMMEL (= postkanton) 

OOSTNIEUWKERKE (OK) :   genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

POPERINGE (0) bedient :  BESELARE en GELUVELD (= postkanton BESELARE) 

ZONNEBEKE (= ostkanton) 

ROESELARE (0) bedient :  LANGEMARK en PDELKAPELLE (van het postkanton 

LANGEMARK) 

MOORSLEDE (= postkanton) 

PASSENDALE (=postkanton) 

WESTROZEBEKE (= postkanton) 

VLAMERTINGE  (O/O) bedient : IEPER, DIKKEBUS, ST.-JAN, VOORMEZELE en ZILLEBEKE (van 

het postkanton IEPER) 

ZARREN (0/0) bedient :   KAASKERKE (van het postkanton DIKSMUIDE) 

ESEN, BOVEKERKE en VLADSLO (= Postkanton ESEN) 

KLERKEN (= postkanton) 

WOUMEN (= oostkanton) 

B. Niet- gewijzigde postkantons 

KORTEMARK, L0, VEURNE en WERVIK. 

 

3. Wijzigingen gebeurd tussen kaart 2 en kaart 3. 

Vervangende kantoren verlost van hun bijkomende functie 

KOEKELARE (O/0) : bediende LEKE, KEIEM en ST.-PIETERSKAPELLE (= postkanton LEKE). 

OOSTVLETEREN (0) : bediende ELVERDINGE (= postkantonl 

RENINGELST (O/0) : bediende NIEUWKERKE, DRANOUTER, LOKER en WULVERGEM (= postkanton NIEUWKERKE). 
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Wijzigingen bij vervangende kantoren 

MIDDELKERKE (0) :  geeft af : SCHORE (van postkanton NIEUWPOORT) aan LEKE 

POPERINGE (0) :  geeft af : KEMMEL (= postkanton) aan NIEUWKERKE 

krijgt bij : BESELARE en GELUVELD (= postkanton BESELARE). 

ZONNEBEKE  (= postkanton). 

ROESELARE (O) :  geeft af : OOSTNIEUWKERKE aan eigen postkantoor. 

VLANERTINGE (0/O) :  krijgt bij : ST.-JAN en ZILLEBEKE (van postkanton IEPER). 

ZARREN (U/0) :   geeft af : DIKSMUIDE en BEERST (van postkanton DIKSMUIDE) aan LEKE. 

krijgt bij : KAASKERKE (van postkanton DIKSMUIDE). 

Terug in werking zijnde postkantons die genormaliseerd zijn 

OOSTNIEUWKERKE (OK) : neemt postkanton over van ROESELARE. 

Terug in werking zijnde postkantoren die bijkomende gemeenten bedienen. 

BIZET (O/O) :  vernield postkanton terug in werking. 

krijgt bij : PLOEGSTEERT (= postkanton). 

ELVERDINGE (0/O) :  neemt postkanton terug over van OOSTVLETEREN. 

krijgt bij :  BRIELEN (van postkanton IEPER). 

BOEZINGE (van postkanton BOEZINGE) 

LEKE (0/0) :  neemt postkanton over van KOEKELARE. 

krijgt bij :  DIKSMUIDE en BEERST (van postkanton DISKMUIDE) van ZARREN. 

SCHORE (van postkanton NIEUWPOORT) van MIDDELKERKE 

NIEUWKERKE (0/0) :  neemt postkanton over van RENINGELST. 

krijgt bij : KEMMEL (= postkanton) van POPERINGE             

Vernield gebied 

10 Vernielde gemeenten krijgen terug bedeling : BESELARE, BIZET, BOEZINGE, BRIELEN. GELUVELD, KAASKERKE, 

PLOEGSTEERT, ST.-JAN, ZILLEBEKE en ZONNEBEKE. 

Er blijven nog 10 vernielde gemeenten: BIKSCHOTE, HOLLEBEKE, MERKEN. MESEN. NOORDSCHOTE. ST.-

JACOBSKAPELLE, STUIVEKENSKERKE, WIJTSCHATE. ZANDVOORDE en ZUIDSCHOTE. 

 

4. Toestand van het postgebied aan de Frontlinie. 

Het ganse gebied telt nu: 

6 ontvangerijen : 1 vervangkantoor ontlast: OOSTVLETEREN. 

7 onderontvangerijen : 2 vervangkantoren ontlast: KOEKELARE en RENINGELST. 

4 kantoren terug in werking : BIZET, ELVERDINGE, LEKE en NIEUWKERKE. 

1 overdraagkantoor : 1 kantoor terug in werking : OOSTNIEUWKERKE 

hetzij 9 vervangkantoren en 5 terug in werking gesteld. 

Nog buiten werking gestelde kantoren : 

8 ontvangerijen : DIKSMUIDE, IEPER, KOMEN. LANGEMARK, MESEN, NIEUWPOORT. WAASTEN en WESTENDE. 
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13 onderontvangerijen : BESELARE, BOEZINGE, ESEN. HOUTHEM-IEPER, LOMBARDZIJDE, MERKEN, MOORSLEDE, 

PASSENDALE, PLOEGSTEERT, STADEN, WESTROZEBEKE, WIJTSCHATE en ZONNEBEKE. 

4 overdraagkantoren : KEMMEL, KLERKEN, PERVIJZE en WOUMEN.     
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HOOFDSTUK IV:  VERDERE EVOLUTIE TOT EINDE SEPTEMBER 1919 

1. De orders. 

Volgens het Bijzonder Order nr 126 van 25 juni 1919 wordt in gemeenten. als vernield opgegeven in het Bijzonder 

Order nr 40, terug uitreiking verricht. Het gaat deze maal om HOLLEBEKE, MESEN, WIJTSCHATE en ZANDVOORDE die 

door WERVIK zullen bediend worden en BIKSCHOTE en ZUIDSCHOTE,  waar ELVERDINGE de uitreiking zal uitvoeren. 

Op 7 juli 1919 wordt door het Bijzonder Order nr 138 OOSTNIEUWKERKE voorlopig aangesteld om de gemeenten 

LANGEMARK, PASSENDALE, POELKAPELLE en WESTROZEBEKE te bedienen ter ontlasting van ROESELARE. Vergeten 

we niet dat OOSTNIEUWKERKE als overdraagkantoor fungeert.  

Het Bijzonder Order nr 179 van 30 augustus 1919 stelt de ontvangerij DIKSMUIDE terug in werking. Het zal het ganse 

postkanton DIKSMUIDE, inbegrepen de tot hiertoe opgegeven vernielde gemeenten, bedienen en ook WOUMEN. 

Hierdoor worden LEKE, VEURNE en ZARREN gedeeltelijk ontlast en LO volledig. Door hetzelfde order wordt KLERKEN 

(OK) eveneens heropend. Het zal de uitreiking uitvoeren in zijn eigen gemeente. Het is het eerste postkanton dat 

werkt en zal blijven werken zoals voor de oorlog. 

De loopgrachtenoorlog is nu reeds één jaar afgelopen. 

2. Samenstelling van de postkantons op 30 september 1919. 

A. Gewijzigde postkantons sedert 15 juni 1919 

DIKSMUIDE (0) bedient :  eigen postkanton 

WOUMEN (= postkanton) 

ELVERDINGE (O/0) bedient :  eigen postkanton 

BOEZINGE en ZUIDSCHOTE (=postkanton BOEZINGE) 

BRIELEN (van het postkanton IEPER) 

BIKSCHOTE (van het postkanton LANGEMARK) 

KLERKEN (OK) :    genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

LEKE (O/O) bedient :   eigen postkanton 

SCHORE (van het postkanton NIEUWPOORT)          

OOSTNIEUWKERKE (OK) bedient : eigen postkanton - 

LANGEMARK en POELKAPELLE (van het postkanton LANGEMARK) 

PASSENDALE (= postkanton) 

WESTROZEBEKE (= postkanton) 

ROESELARE (0) bedient :  MOORSLEDE (= Dostkanton) 

VEURNE (0) bedient:  RAMSKAPELLE (van het postkanton NIEUWPDORT)  

PERVYZE (= postkanton) 

WERVIK (D) bedient: HOUTHEM-IEPER, HOLLEBEKE en ZANDVOORDE (= postkanton HOUTHEM-IEPER)  

KOMEN (= postkanton) 

MESEN (= postkanton) 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= postkantoor WAASTEN) 

WIJTSCHATE (= postkanton)  

ZARREN (O/0) bedient: ESEN, BOVEKERKE en VLADSLO (= postkanton ESEN) 
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B. Niet gewijzigde postkantons 

BIZET,  KORTEMARK. MIDDELKERKE. NIEUWKERKE. POPERINGE en VLAMERTINGE 

3. Wijzigingen gebeurd tussen kaart 3 en kaart 4. 

Vervangende kantoren ontlast van hun bijkomende functie 

LO (0/U):  bediende NIEUWKAPELLE en OUDEKAPELLE (van postkanton DIKSMUIDE). 

Wijzigingen bij vervangende kantoren  

ROESELARE (O) geeft af:  LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK)aan OOSTNIEUWKERKE. 

PASSENDALE (= postkanton) aan OOSTNIEUWKERKE 

WESTROZEBEKE  (= postkanton) aan OOSTNIEUWKERKE. 

VEURNE (0) geeft af :  LAMPERNISSE en OOSTKERKE (van postkanton DIKSMUIDE) aan DIKSMUIDE. 

WERVIK (0) krijgt bij :  HOLLEBEKE en ZANDVODRDE (van postkanton HOUTHEM-IEPER). 

MESEN (= bostkanton) 

WIJTSCHATE (= postkanton)            

ZARREN (0/0): geeft af: KAASKERKE (van postkanton DIKSMUIDE) aan DIKSMUIDE. 

WOUMEN (= postkanton) aan DIKSMUIDE. 

KLERKEN (= postkanton) aan eigen postkanton. 

Terug in werking zijnde postkantoren die genormaliseerd zijn 

KLERKEN (OK) : neemt postkanton over van ZARREN. Is het eerste kanton dat genormaliseerd zal blijven. 

OOSTNIEUWKERKE (genormaliseerd op vorige kaart) is met bijfuncties belast. 

Terug in werking zijnde postkantoren die bijkomende gemeenten bedienen 

DIKSMUIDE (0) :  neemt postkanton over van LEKE, LO, VEURNE en ZARREN. 

krijgt bij : WOUMEN (= postkanton) van ZARREN. 

ELVERDINGE (0/0):  krijgt bij:  BIKSCHOTE  (van postkanton LANGEMARK). 

ZUIDSCHOTE (van postkanton BOEZINGE). 

LEKE (0/0) :    geeft af : DIKSMUIDE en BEERST (van postkanton DIKSMUIDE) aan DIKSMUIDE. 

OOSTNIEUWKERKE (OK) :  krijgt bij: LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK)  van 

ROESELARE. 

PASSENDALE (= postkanton) van ROESELARE. 

WESTROZEBEKE (= postkanton) van ROESELARE. 

Vernield  gebied 

8 vernielde gemeenten krijgen terug bedeling : BIKSCHOTE, HOLLEBEKE, MESEN, ST.-JACOBSKAPELLE, 

STUIVEKENSKERKE, WIJTSCHATE, ZANDVOORDE en ZUIDSCHOTE. 

Er blijven nog 2 vernielde gemeenten : MERKEN en NOORSCHOTE (= postkanton MERKEN). 

4. Toestand van het postgebied aan de Frontlinie. 

Het ganse gebied telt nu : 

7 ontvangerijen : 1 kantoor terug in werking : DIKSMUIDE. 

6 onderontvangerijen : 1 kantoor ontlast : L0. 
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2 overdraagkantoren : 1 kantoor terug in werking : KLERKEN. 

hetzij 8 vervangkantoren en 7 terug in werking gesteld. 

Nog buiten werking gestelde kantoren : 

7 ontvangerijen : IEPER, KOMEN, LANGEMARK, MESEN, NIEUWPOORT, WAASTEN en WESTENDE. 

13 onderontvangerijen : BESELARE, BOEZINGE. ESEN, HOUTHEM-IEPER, LOMBARDZIJDE, MERKEN, MOORSLEDE. 

PASSENDALE, PLOEGSTEERT. STADEN. WESTROZEBEKE, WIJTSCHATE en ZONNEBEKE. 

3 overdraagkantoren : KEMMEL, PERVIJZE en WOUMEN.               
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   HOOFDSTUK V : DE WIJZIGINGEN TOT EINDE 1919.  

1. De orders. 

Op 6 oktober verschijnt het Bijzonder Order nr 209 dat de ontvangerij opent te IEPER. Deze zal terug gans het 

postkanton bedienen met daarenboven de gemeenten LANGEMARK, POELKAPELLE en ZONNEBEKE. Hierdoor 

worden POPERINGE, OOSTNIEUWKERKE en ELVERDINGE  gedeeltelijk ontlast en VLAMERTINGE volledig. Door 

hetzelfde Bijzonder Order wordt KEMMEL heropend als overdraagkantoor. Het bedient zijn gemeente ter ontlasting 

van NIEUWKERKE. Beide kantoren werken normaal. 

Het Bijzonder Order nr 219 van 23 oktober 1919 herstelt het postkantoor MERKEN (O/O) dat zijn eigen gemeente 

NOORSCHOTE bedient. Het postkanton MERKEN heeft nooit afhankelijk geweest van een ander postkantoor. Door 

het in werking stellen van MERKEM zijn alle vernielde gemeenten van de kaart verdwenen. 

Op 30 november 1919 verschijnt het Bijzonder Order nr 253 dat verschillende postkantoren opent: 

1. KOMEN (0) dat benevens zijn postkanton ook dat van HOUTHEM-IEPER, MESEN. WAASTEN en WIJTSCHATE voor 

zijn rekening neemt, ter ontlasting van WERVIK. 

2. STADEN (0/0) dat enkel zijn postkanton bedient ter ontlasting van KORTEMARK. 

3. WOUMEN (OK) dat eveneens enkel zijn postkanton bedient ter ontlasting van DIKSMUIDE. 

Tenslotte worden door het Bijzonder Order nr 264 van 22 december 1919 nog 2 postkantoren heropend, namelijk 

ESEN (0/O) ter ontlasting van ZARREN en WESTROZEBEKE (O/O) ter gedeeltelijke ontlasting van OOSTNIEUWKERKE. 

2. Samenstelling van de postkantons op 31 december 1919. 

A. Gewijzigde postkantons sedert 30 september 1919 

DIKSMUIDE (O) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

ELVERDINGE (O/O) bedient:  eigen postkanton 

BOEZINGE en ZUIDSCHOTE (= postkanton BOEZINGE) 

BIKSCHOTE (van het postkanton LANGEMARK)  

ESEN (0/0) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

IEPER (0) bedient:  eigen postkanton 

LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK) 

ZONNEBEKE (= postkanton) 

KEMMEL (0K) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

KOMEN (0) bedient :  eigen postkanton 

HOUTHEM-IEPER, HOLLEBEKE en ZANDVOORDE (= postkanton HOUTHEM-IEPER) 

MESEN í= postkanton) 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= Postkanton WAASTEN) 

WIJTSCHATE (= postkanton) 

MERKEN (0/U) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

NIEUWKERKE (0/U) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

OOSTNIEUWKERKE (0K) bedient : PASSENDALE (= postkanton) 

POPERINGE (U) bedient : BESELARE en GELUVELD (= postkanton BESELARE 

STADEN (0/0): genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 
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WESTROZEBEKE (0/0) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

WOUMEN (OK) : genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 
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B- Niet-gewijzigde postkantons 

BIZET. LEKE, MIDDELKERKE, ROESELARE en VEURNE.   

 

3. Wijzigingen gebeurd tussen kaart 4 en kaart 5. 

Vervangende kantoren ontlast van hun bijkomende functie 

KORTEMARK (0) :  bediende STADEN (= postkanton). 

VLAMERTINGE (0/0) :  bediende IEPER, DIKKEBUS, ST.-JAN, VOORMEZELE en ZILLEBEKE (van postkanton IEPER). 

WERVIK (O) :   bediende HOUTHEN-IEPER, HULLEBEKE en ZANDVOORDE (= postkanton HOUTHEM-IEPER) 

KOMEN (= postkantonl. 

MESEN (= poetkanton). 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= postkanton WAASTEN). 

WIJTSCHATE (= postkanton). 

ZARREN (0/0) :   bediende ESEN, BOVEKERKE en VLADSLO (= postkanton ESEN). 

Wijzigingen bij vervangende kantoren 

POPERINGE (0) :   geeft af : ZONNEBEKE (= postkanton) aan IEPER 

Terug  in verbinding zijnde postkantons die genormaliseerd zijn 

DIKSMUIDE (O) :  geeft af : WOUMEN (= postkanton) aan eigen postkantoor. 

ESEN (O/0) :   neemt postkanton over van ZARREN. 

KEMMEL (0K) :   neemt postkanton over van NIEUWKERKE. 

MERKEN (D/0) :  was vernield. 
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NIEUWKERKE (0/0) :  geeft af : KEMMEL (= postkanton) aan eigen postkantoor- 

STADEN (0/0) :   neemt postkanton over van KORTEMARK. 

WESTROZEBEKE (0/0) :  neemt postkAnton over van OOSTNIEUWKERKE. 

WOUMEN (0K) :  neemt postkanton over van DIKSMUIDE. 

 

 

Terug in werking zijnde postkantoren die bijkomende gemeenten bedienen 

ELVERDINGE (0/0) : geeft af :  BRIELEN (postkanton IEPER) aan IEPER 

IEPER (0) :  neemt postkanton over van ELVERDINGE en VLAMERTINGE. 

krijgt bij : LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK) van OOSTNIEUWKERKE. 

ZONNEBEKE (= postkanton) van POPERINGE.    

 KOMEN (0) :  neemt postkanton over van WERVIK. 
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krijgt bij: HOUTHEM-IEPER, HOLLEBEKE en ZANDVOORDE (= postkanton HOUTHEM-IEPER) van 

WERVIK. 

MESEN (= postkanton) van WERVIK 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= postkanton NAASTEN) van WERVIK. 

WIJTSCHATE (= postkanton) van WERVIK. 

OOSTNIEUWKERKE (0K) : geeft af :  LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK) aan IEPER. 

WESTROZEBEKE (= postkanton) aan eigen postkantoor. 

Vernield gebied  

Er is geen vernield gebied meer. MERKEN en NOORDSCHOTE (= postkanton MERKEN) worden bedeeld door eigen 

postkantoor. 

 

4. Toestand van het postgebied aan de Frontlinie. 

Het ganse gebied telt nu : 

7 ontvangerijen :  2 vervangkantoren ontlast : KORTEMARK en WERVIK. 

2 kantoren terug in werking : IEPER en KOMEN. 

8 onderontvangerijen : 2 vervangkantoren ontlast : VLAMERIINGE en ZARREN. 

4 kantoren terug in werking : ESEN, MERKEN, STADEN en WESTROZEBEKE. 

4 overdraagkantoren :  2 kantoren terug in werking : KEMMEL en WOUMEN. 

Hetzij 4 vervangkantoren en 15 terug in werking gesteld. 

Nog buiten werking gestelde kantoren : 

5 ontvangerijen : LANGEMARK. MESEN. NIEUWPOORT. WAASTEN en WESTENDE. 

9 onderontvangerijen : BESELARE, BOEZINGE, HOUTHEM-IEPER, LOMBARDZIJDE, MOORSLEDE, PASSENDALE, 

PLOEGSTEERT. WIJTSCHATE en ZONNEBEKE. 

1 overdraagkantoor : PERVIJZE.  
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HOOFDSTUK VI : DE EERSTE TRIMESTER VAN 1920. 

1. De orders. 

In deze periode komen slechts 2 bijzondere orders uit die betrekking hebben op het herstel der postkantons in de 

frontzone.Het Bijzonder Order nr 11 van 2 Februari 1920 stelt de ontvangerij NIEUWPODRT terug in werking, die 

benevens zijn postkanton ook dat van PERVIJZE overneemt. VEURNE is hierdoor ontlast van zijn bijkomende 

uitreiking. MIDDELKERKE behoudt nog het postkanton WESTENDE en LEKE is genormaliseerd doordat SCHDRE terug 

uitreiking krijgt van NIEUWPOORT. 

Op 12 maart verschijnt het Bijzonder Order nr 46 waarin vermeld staat dat de onderontvangerij BOEZINGE_sedert 25 

februari heropend is. Het bedient zijn postkanton en dat van LANGEMARK. Door dit order wordt ook ELVERDINGE 

genormaliseerd en IEPER behoudt nog enkel ZONNEBEKE. 

2. Samenstelling van de postkantons op 31 maart 1920. 

A. Gewijzigde postkantons sedert Nieuwjaar 1920 

BUIZINGE (0/0) bedient :  eigen postkanton 

LANGEMARK, BIKSCHOTE en POELKAPELLE (= postkanton LANGEMARK) 

ELVERDINGE (0/0) : genormalieeerd en verdwijnt van de kaart 

IEPER (0) bedient :  eigen postkanton 

ZONNEBEKE (= postkanton) 

LEKE (0/0) :  genormaliseerd en verdwijnt van de kaart 

MIDDELKERKE (0) bedient : WESTENDE en LOMBARDZIJDE (= postkanton WESTENDE) 

NIEUWPOORT (0) bedient :  eigen postkanton 

PERVYZE (= postkanton) 

B. Niet gewijzigde postkantons in deze periode 

BIZET, KOMEN, OOSTNIEUWKERKE, POPERINGE en ROESELARE.  

3. Wijzigingen gebeurd tussen kaart 5 en kaart 6. 

Vervangende kantoren ontlast van hun bijkomende functie 

VEURNE (0) : bediende nog  RAMSKAPELLE (van postkanton NIEUWPOORT). 

PERVIJZE (= postkanton) 

Wijzigingen bij vervangende kantoren 

MIDDELKERKE (D) :  geeft af : NIEUWPOORT, MANNEKENSVERE en ST.-JORIS (van postkanton NIEUWPOORT) aan 

postkanton NIEUWPOORT. 

 

Terug in werking zijnde postkantons die genomarliseerd zijn 

ELVERDINGE (0/0) geeft af :  BOEZINGE en ZUIDSCHOTE (= postkantonBOEZINGE) aan postkanton. 

BIKSCHOTE (van postkanton LANGEMARK) aan BOEZINGE.  

LEKE (0/0) : geeft af : SCHORE (van postkanton NIEUWPOORT) aan NIEUWPDORT. 
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Terug in werking zijnde postkantoren die bijkomende gemeenten bedienen 

BOEZINGE (0/0) :  neemt postkanton over van ELVERDINGE. 

krijgt bij : LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK) van IEPER. 

    BIKSCHOTE (van postkanton LANGEMARK) van ELVERDINGE. 

IEPER (0) : geeft af :  LANGEMARK en POELKAPELLE (van postkanton LANGEMARK) aan BOEZINGE. 

NIEUWPOORT (O) :  neemt postkanton over van LEKE, MIDDELKERKE en VEURNE. 

krijgt bij : PERVIJZE (= postkanton) van VEURNE. 

4. Toestand van het postgebied aan de frontlinie. 

Het ganse gebied telt nu : 

7 ontvangerijen : 1 vervangkantoor ontlast : VEURNE. 

1 kantoor terug in werking : NIEUWPOORT. 

9 onderontvangerijen : 1 kantoor terug in werking : BOEZINGE. 

4 overdraagkantoren : ongewijzigd. 

hetzij 3 vervangkantoren (MIDDELKERKE, POPERINGE en 

ROESELARE) en 17 terug in werking gesteld. 

Nog buiten werking gestelde kantoren : 

4 ontvangerijen : LANGEMARK, HESEN, WAASTEN en 

WESTENDE. 

8 onderontvangerijen : BESELARE, HOUTHEM-IEPER,  

LOMBARDZIJDE, MUURSLEDE. PASSENDALE, PLOEGSTEERT, 

 WIJTSCHATE en ZONNEBEKE. 

1 overdraagkantoor : PERVIJZE.  
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  HOOFDSTUK VII: SLOTFASE – TERUGKEER NAAR KAART 1 

        1. De orders. 

Al de Bijzondere Orders die nu nog volgen normaliseren het postnet. Wij zullen ze in volgorde geven met de 

gevolgen die er uit voortspruiten. 

Bijzonder Order nr 64 van 13 april 1920 opent als ontvangerij de onderontvangerij MOORSLEDE, ter ontlasting van 

ROESELARE. De samenstelling van dit postkanton is ongewijzigd. MOORSLEDE was tot ontvangerij bevorderd op 18 

juli 1914. maar wegens oorlogsomstandigheden is de uitvoering hiervan uitgebleven. 

Door hetzelfde Bijzonder Order zal HANDZAME terug als gemengde ontvangerij heropend worden. Ze fungeerde als 

hulpkantoor door Bijzonder Order nr 40 Van 28 Februari 1919. We hebben niet kunnen uitmaken of HANDZAME met 

een stempel van overdraagkantoor heeft gewerkt. 

Bijzonder Order nr 76 van 17 april 1920 heropent de ontvangerij WESTENDE en de onderontvangerij LOMBARDZIJDE. 

LOMBARDZIJDE werkt echter zonder uitreiking zoals in 1914. MIDDELKERKE is hierdoor ook van zijn bijkomende 

uitreiking ontlast. 

Bijzonder Order nr 93 van 7 mei 1920 heropent op 17 mei de onderontvangerij PLOEGSTEERT. Deze was tot hier toe 

door BIZET bediend. Door hetzelfde Bijzonder Order wordt ook het overdraagkantoor PERVIJZE geopend dat zijn 

postkanton zal bedienen ter ontlasting van NIEUWPOORT. 

Door het Bijzonder Order 'nr 100 van 20 mei 1920 wordt de onderontvangerij PASSENDALE op 28 mei geopend. die 

voorlopig bediend was door OOSTNIEUWKERKE. 

Bijzonder Order nr 133 van 8 juli 1920 normaliseert de toestand van het postkanton LANGEMARK (0) op 26 juli en 

hierdoor ook deze van BOEZINGE die het kanton bediende. 

Volgens hetzelfde order werd op 28 juli ZONNEBEKE (0/0) opengesteld waar IEPER de uitreiking verrichtte.      

Op 16 augustus verschijnt het Bijzonder Order nr 167 waardoor op 27 augustus de onderontvangerij BESELARE (O/O) 

wordt geopend, dit ter ontlasting van POPERINGE. POPERINGE is de laatste ontvangerij die als vervanging heeft 

blijven werken in de verwoeste zone. 

Bijzonder Order nr 190 van 2 oktober opent op datum van 8 oktober de postkantons WAASTEN (O), HOUTHEM-

IEPER (O/O) en WIJTSCHATE (O/O), alle 3 ter ontlasting van KOMEN. 

Tenslotte wordt op 11 december 1920 door het Bijzonder Order nr 229 van 2 december 1920 het postkanton MESEN 

(O) geopend, ter ontlasting van KOMEN. 

MESEN is het laatste postkanton dat heropend werd. De toestand is nu terug zoals in 1914 (kaart 1). 

De oorlog was meer dan 2 jaar afgelopen I 

Opvallend is dat in de laatste Bijzondere Orders de datum van opening aangeduid werd. Hierop voorgaand mogen 

we aannemen dat de vroegere Bijzondere Orders dicht de openingsdatum benaderen. 

Aan gelopen stukken hebben we weinig gevonden. Deze die we wel gevonden hebben, zijn in deze studie afgedrukt. 

2. Normalisatie. 

Vervangende kantoren ontlast van hun bijkomende functies 

MIDDELKERKE (O) : bediende nog WESTENDE en LOMBARDZIJDE (= postkanton WESTENDEJ. 

POPERINGE (O) : bediende nog BESELARE en GELUVELD (= postkanton BESELARE). 

ROESELARE (O) : bediende nog MOORSLEDE (= postkanton). 

POPERINGE is het laatst ontlast, namelijk op 27 augustus 1920. 
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Terug in werking zijnde postkantoren die genormaliseerd werden 

BESELARE (o/o) neemt postkanton over van POPERINGE. 

BIZET (o/o) : geeft af : PLOEGSTEERT (= postkanton) aan eigen postkanton. 

BOEZINGE (0/0) : geeft af : LANGEMARK,  BIKSCHOTE en POELKAPELLE (= postkanton LANGEMARK) aan eigen 

postkanton. 

HOUTHEM-IEPER (o/0) : neemt postkanton over van KOMEN 

IEPER (0) : geeft af : ZONNEBEKE (= postkanton) aan eigen postkanton. 

KOMEN (0) : geeft af :  HOUTHEM-IEPER, HOLLEBEKE en ZANDVOORDE (= postkanton HOUTHEM-IEPER) aan eigen 

postkanton. 

MESEN (= postkanton) aan eigen postkanton« 

WAASTEN en NEERWAASTEN (= postkanton WAASTEN) aan eigen postkanton. 

WIJTSCHATE (= postkanton) aan eigen postkanton„ 

LANGEMARK (0) : neemt postkanton over van BOEZINGE. 

LOMBARDZIJDE (0/0) : zonder uitreiking, herneemt zijn werking. 

MESEN (0) : neemt postkanton over van KOMEN. ` 

MOORSLEDE (0/0) : neemt postkanton over van ROESELARE als ONTVANGERIJ. 

NIEUWPOORT (0) : geeft af : PERVIJZE (= postkanton) aan eigen postkanton. 

OOSTNIEUWKERKE (0K) : geeft af : PASSENDALE (= postkanton) aan eigen postkanton. 

PASSENDALE (0/0) : neemt postkanton over van OOSTNIEUWKERKE. 

PERVIJZE (0K) : neemt postkanton over van NIEUWPOORT. 

PLOEGSTEERT (0/0) : neemt postkanton over van BIZET. 

WAASTEN (0) : neemt postkanton over van KOMEN. 

WESTENOE (0) : neemt postkanton over van MIDDELKERKE. 

WIJTSCHATE (0/0) : neemt postkanton over van KOMEN. 

ZONNEBEKE (0/0) : neemt postkanton over van IEPER. 

Postgebied 

Is volledig genormaliseerd op 11 december 1920. Het laatste postkanton dat geopend werd is MESEN. 

Het postgebied telt nu : 9 ontvangerijen 

16 onderontvangerijen 

5 overdraagkantoren 

 

HOOFDSTUK VIII : SAMENVATTING. 

Alvorens dit artikel af te sluiten en om de verzamelaars van afstempelingen en streekgeschiedenis ter wille te 

komen. Hebben we deze ganse lijst hernomen in alfabetische volgorde der postkanton. Naast elk der gemeenten 

staat vermeld, wie er de bediening deed en welke stempel men dus kon terug vinden op de briefwisseling 

vertrekkende uit die gemeente. Bijzondere Orders en datum van verandering telkenmale onder de gemeente. 

+++ betekent dat de situatie voor het postkanton genormaliseerd is. In de volgende kolommen staan dan 

stippellijntjes.  
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HOOFDSTUK IX : ALFABETISCHE LIJST DER GEMEENTEN 

Om gemakkelijk te kunnen terugvinden tot welk postkanton een bepaalde gemeente behoort, geven we hieronder 

een alfabetische lijst terug van al de gemeenten in de frontzone met daarnaast het postkantoor dat de bepaalde 

gemeente bediende in 1914. 

 

BEERST DIKSMUIDE  NIEUWKAPELLE DIKSMUIDE 

BESELARE BESELARE  NIEUWKERKE NIEUWKERKE 

BIKSCHOTE LANGEMARK  NIEUWPOORT NIEUWPOORT 

BIZET BIZET  NOORDSCHOTE MERKEN 

BUIZINGE BUIZINGE  OOSTKERKE DIKSMUIDE 

BOVEKERKE ESEN  OOSTNIEUWKERKE OOSTNIEUWKERKE 

BRIELE IEPER  OUDEKAPELLE DIKSMUIDE 

DIKKEBUS IEPER  PASSENDALE PASSENDALE 

DIKSMUIDE DIKSMUIDE  PERVIJZE PERVIJZE 



 

 

30 

DRANOUTER NIEUWKERKE  PLOEGSTEERT PLOEGSTEERT 

ELVERDINGE ELVERDINGE  POELKAPELLE LANGEMARK 

ESEN ESEN  RAMSKAPELLE N1EUWPOORT 

GELUVELD BESELARE  SCHORE N1EUWPOORT 

HOLLEBEKE HOUTHEM-IEPER  SINT-JACOBSKAPELLE DIKSMUIDE 

HOUTHEM-IEPER HOUTHEM-IEPER  SINT-JAN IEPER 

IEPER IEPER  SINT-JORIS NIEUWPOORT 

KAASKERKE DIKSMUIDE  SINT-PIETERSKAPELLE LEKE 

KEIEM LEKE  STADEN STADEN 

KEMMEL KEMMEL  STUIVEKENSKERKE DIKSMUIDE 

KLERKEN KLERKEN  VLADSLO ESEN 

KOMEN KOMEN  VOORMEZELE IEPER 

LAMPERNISSE DIKSMUIDE  WAASTEN WAASTEN 

LANGEMARK LANGEMARK  WESTENDE WESTENDE 

LEKE LEKE  WESTROZEBEKE WESTROZEBEKE 

LOKER NIEUWKERKE  WIJTSCHATE WIJTSCHATE 

LOMBARDZIJDE WESTENDE  WOUMEN WOUMEN 

MANNEKENSVERE NIEUWPOORT  WULVERGEM NIEUWKERKE 

MERKEN MERKEN  ZANDVOORDE HOUTHEM-IEPER 

MESEN MESEN  ZILLEBEKE IEPER 

MOORSLEDE MOORSLEDE  ZONNEBEKE ZONNEBEKE 

NEERWAASTEN WAASTEN  ZUIDSCHOTE BOEZINGE 

 

HOOFDSTUK X : TOT BESLUIT. 

Wij hebben getracht een stukje oude postgeschiedenis weer boven te halen dat. naar ik meen. wel de interesse zal 

meedragen van diegenen, marcofilisten die West-Vlaanderen behandelen en/of zich met de filatelie en 

Wereldoorlog I bezig houden. Ik denk ook aan deze die opzoekingen doen over streekgeschiedenis en wat nogal 

meer. 

Deze studie is vooral gebaseerd op postorders en we menen dan ook onze gemeende dank te mogen betuigen aan 

het Bestuur van het Postmuseum en in het bijzonder aan de Heer VAN LEEUW voor het ter beschikking stellen van 

de nodige dokumentatie. 

Verder gaat onze dank eveneens aan deze die ons hielpen aan poststukken : de Heren BAERT en VAN DE VEIRE en de 

gehele WEFIS-studiegroep voor haar opsporingswerk bij de voorbereiding van deze studie. 
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