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Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van het bestuur, dames en heren, 
 
De traditie wil dat aan een nieuw verkozen titulair lid een ‘Zetel’ wordt toegekend op de Plechtige Algemene 
Vergadering. Deze ‘Zetel’ wordt genoemd naar een vooraanstaand Belgische filatelist. Ik ben dan ook zeer 
vereerd dat ik vandaag de verdiensten mag schetsen van Dr. Paul De Dobbeleer. 
 
Paul De Dobbeleer werd geboren te Steenhuffel op 25 juni 1933. Hij was geneesheer-specialist in de neus-, 
keel- en oorziekten. Zijn privé praktijk was gelegen in de Rue du Midi - een naam als een klok in de Belgische 
filatelie!- maar dan wel in Ronse. 
 
Zijn echtgenote Greta schonk hem drie zonen. Zij overleed in 2004, enkele jaren na zijn pensionering. 
 
Paul was een zeer sociaal gedreven man.  
 

Een klein overzicht: 
- Hij was past-voorzitter van de Lions Club Ronse-Renaix waarvan hij tevens Life Member en Melvin 

Jones Fellow was. 
- hij was ook actief en stichtend lid van sociale VZW’s zoals ‘Le Clair Logis’ en ‘Probus Ronse’. 
- Ook in sportieve kringen was hij actief, hij was voorzitter voor het leven van de volleybalclub Sint 

Antonius Sport Club die hij mede opgericht heeft in 1967. 
 

Paul overleed, omringd door zijn familie, op 6 augustus 2021. 
 
Paul was een allround filatelist zowel geïnteresseerd in voorlopers als in de moderne filatelie. Zijn 
voornaamste verzamelingen handelden over Ronse (van pre-filatelie, censuur tijdens W.O.I tot station- en 
spoorwegstempels). Daarnaast had hij ook een verzameling 8 balken-stempels op Medaillons alsook een 
verzameling Luxe-Telegrammen. 
TRAM-tempels op brieven van Brussel in de periode 1926-1929 konden hem bekoren. Hij was daarom ook 
trots de dag dat hij mij kon vertellen dat hij alle types van TRAM-stempels had bijeengekregen. 
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En last but not least had hij een uitgebreide verzameling postzegeldoosjes waarmee hij aan Bruphila 1999 
en Fila Kortrijk 2002 deelnam. 
De meeste van zijn verzamelingen werden met Verguld Zilver bekroond. 
 
Zijn voornaamste publicatie is het boek ‘Rothnacum 2003’ over de postgeschiedenis van Ronse, dat hij als 
coauteur uitgaf ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van zijn kring ‘Renaix-Philatélique-Ronse’. 
Daarnaast publiceerde hij in verscheidene filatelistische tijdschriften over luxe-telegrammen en Tram-
stempels. 
 
Paul werd in 1975 voorzitter van ‘Renaix-Philatélique’, dat hij tweetalig maakte onder de naam ‘Renaix-
Philatélique-Ronse’.  
Als voorzitter van de club ‘Renaix-Philatélique-Ronse’ organiseerde hij verschillende tentoonstellingen in 
Ronse zoals in 1979 in de Sint Hermes Crypte, in 1984 op het Stadhuis van Ronse, in 1993 in de Stadsfeestzaal 
van Ronse, in 2003 en 2008 in de COO-lokalen. Deze werden meestal gecombineerd met voorverkopen van 
postzegels waarvan verschillende met het verleden en de folklore van Ronse te maken hadden.  
Hij vertegenwoordigde dan ook zijn club in ‘Oost-Phila’ en in de afdeling Oost-Vlaanderen van de ‘Koninklijke 
Landsbond der Belgische Postzegelkringen’. 
In 1987 werd hij ondervoorzitter van ‘Oost-Phila’ en in 2011 voorzitter. In 2020 legde hij deze functie neer 
en aanvaardde hij het erevoorzitterschap. 
Hij was ook co-organisator van competitieve tentoonstellingen in 2003 en 2018. Als dynamische 85er 
organiseerde hij de ‘Filateliefeesten’ in 2018 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ‘Oost-Phila’. 
 



                                                          
 
Op 18 juli 2019 mocht hij als voorzitter het getuigschrift van de erkenning van Oost-Phila als Koninklijk 
verbond ontvangen uit de handen van waarnemend gouverneur Didier Tollenaere in het Provinciehuis te 
Gent. 
Hij was ook de voorzitter van de jury voor de jaarlijkse stempelprijskamp die ‘Oost-Phila’ organiseerde. 
 
Het zal dan ook niet verwonderen dat Paul in 2003 de medaille kreeg voor Provinciale filatelistische 
verdienste. 
In 2012 werd hij corresponderend lid van onze Academie, op dezelfde dag als ikzelf, wat onze vriendschap 
nog versterkt heeft. 
 
Beste Paul, we zullen je altijd blijven herinneren vanwege je legendarische vriendschap en je stevige 
handdruk. 
 
Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, ik meen dan ook dat Paul zeker zijn plaats verdient in de rij van 
verdienstelijke filatelisten binnen onze Academie en wiens naam we aan een zetel verbinden. 


