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Geachte collega's 

Het is mij een grote eer de zetel te mogen innemen van Frans Danneels, een groot 
filatelist en bezieler van vele verenigingen. 

Frans Danneels werd geboren op 31 oktober 1945 in het West-Vlaamse Ledegem. 

Op de foto hiernaast kunt u hem zien samen met zijn ouders en zijn oudere broer 
Firmin, zijn vader was stationschef. 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn schooltijd bracht hij grotendeels door in Maria-
Aalter.  Later behaalde hij zijn ingenieursdiploma aan 
de Rijks Hogere en Technische Handelsschool in Gent. 

 

Op 29 april 1969 stapte hij in het 
huwelijksbootje met mevrouw Francine 
Roets, die eveneens door de filateliemicrobe 
was gebeten.  Later werd het gezin uitgebreid 
met een zoon Andy en een dochter Nina. 

Frans begon in zijn kinderjaren reeds met 
postzegels te verzamelen.  Wat startte als 
een hobby groeide uit tot een passie en op 
latere leeftijd zelfs tot een professionele 
bezigheid.  Niettegenstaande het eerst om 
de postzegels op zich ging, werd hij steeds 
meer geïnteresseerd in het bestuderen van 
de geschiedenis achter de zegels en de 
geschiedenis van het postverkeer in het 
algemeen. 
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Wanneer zijn beroepsloopbaan als ingenieur bij de firma Siemens tot een einde kwam, besliste hij om zijn hobby 
een professioneel karakter te geven en postzegelhandelaar te worden.  Zoals hij het zelf verwoordde schuimde hij 
de postzegelbeurzen en -veilingen af om zich verder te bekwamen in de filatelie en een stevige basis als handelaar 
uit te bouwen.  Hij kreeg ook het vertrouwen van menig gereputeerd filatelist voor wie hij op internationale 
veilingen exceptionele stukken ging aankopen.  Door zijn grondige kennis van de vele facetten van de filatelie was 
hij voor veel verzamelaars een richtbaken bij het opstarten van een nieuwe verzameling. 

Frans was eveneens zeer begaan met de jeugdfilatelie en organiseerde in Oostkamp, waar hij woonde, na de 
schooluren een filateliecursus voor de geïnteresseerde leerlingen. 

Hij was zeer gekend voor zijn verzameling Germania-zegels uit de Eerste Wereldoorlog, zijn studie over de Franse 
bezetting in onze gewesten (met bijzondere aandacht voor het Département de la Lys), zijn werk over de 
postgeschiedenis van Oostkamp en vele andere zaken. 

Met zijn verzamelingen zoals België vanaf 1849, de Germania-zegels Duitsland en de Germania-bezettingszegels, 
de algemene préfilatelie van onze gewesten vanaf 1500, en het kantoor Bloemendael, nam hij deel aan tal van 
tentoonstellingen waarbij hij steevast erkenning oogstte en veel mooie prijzen won. 

Met zijn kennis sprong hij ook gul om in zijn filatelistische 
publicaties, toespraken en persoonlijke contacten.  En die 
waren legio gezien zijn vele bestuursfuncties en 
lidmaatschappen onder meer als corresponderend lid in de 
Koninklijke Belgische Academie voor Filatelie, als lid van de 
Europese Academie voor Filatelie of als voorzitter en 
bestuurslid in diverse postzegelclubs en filatelistische 
studiegroepen.  Zo was hij onder andere medestichter en 
bestuurslid van de Postzegelclub Oostkamp, provinciaal 
afgevaardigde en vanaf 1992 beheerder bij de Koninklijke 
Landsbond voor Belgische Postzegelkringen (KLBP), 
bestuurslid bij COJEFIL, stichter-voorzitter van de Germania 
Studiekring België en ere-voorzitter van de West-Vlaamse 
Verstandhouding van Postzegelclubs.  Hij was eveneens lid 
van de vroegere Koninklijke Kring Postzegelverzamelaars 
Blankenberge, waarvan ik destijds secretaris was, en de 
filatelistische studiekring WEFIS, waar ik thans voorzitter van 
ben. 

Zijn talloze gefundeerde en geïllustreerde artikels in diverse 
tijdschriften bereikten een nationaal en internationaal 
lezerspubliek en waren de bijdragen in De Postzegel, het 
tijdschrift van de KVBP en in het WEFIS-magazine, legio. 

Omwille van zijn veelzijdigheid, kennis en engagement werd hij opgenomen in de Koninklijke Belgische Academie 
voor Filatelie maar maakte hij ook deel uit van de Académie Européenne de Philatélie en was hij eveneens lid van 
de eerbiedwaardige Royal Philatelic Society of London. 

Tijdens de laatste maanden van zijn leven werkte Frans nog aan een boek over sterrenkunde en het heelal.  Een 
boek dat rijkelijk werd geïllustreerd met afbeeldingen en postzegels over astronomie. 

Op 15 augustus 2015 overleed Frans Danneels na een slepende ziekte in Oostkamp.  Hij liet een grote leegte na in 
de wereld van de filatelie waar zijn kennis en kunde hoog werden ingeschat. 

Het is dan ook een eer de zetel van zo'n eminente en markante figuur te mogen innemen.  Frans, bedankt dat ik je 
vriend mocht zijn. 
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Discours d'éloge 'Frans Danneels' 
par Luc Content 

Chers collègues, 

C’est un grand honneur pour moi de faire le discours d’éloge de Frans Danneels, grand philatéliste et inspirateur de 
nombreuses associations 

Frans Danneels est né le 31 octobre 1945 à Ledegem, en Flandre occidentale. 

Sur la photo à droite, vous pouvez le voir avec ses parents et son frère aîné Firmin.  Son père était chef de gare. 

Il a passé la majeure partie de son enfance à l'école à Maria-Aalter et a ensuite obtenu son diplôme d’ingénieur à 
la Rijks Hogere en Technische Handelsschool à Gand. 

Le 29 avril 1969, il a épousé Francine Roets, qui, comme Frans, a été mordue de philatélie.  Ils agrandissent leur 
famille avec deux enfants: un fils Andy et une fille Nina. 

Ce qui était un passe-temps devenu une véritable passion. 

Après avoir collectionné uniquement les timbres-poste, son intérêt allait de plus en plus vers l'étude historique du 
timbre-poste et l'histoire du trafic postal en général. 

Il a terminé sa carrière comme ingénieur chez Siemens et est devenu marchand de timbres.  Il a acquis son 
expérience à travers les foires et les ventes aux enchères afin de s’approprier une base et des connaissances 
philatéliques solides. 

Il a gagné la confiance de nombreux philatélistes réputés pour lesquels il achetait des pièces exceptionnelles aux 
ventes aux enchères internationales.  En raison de sa connaissance approfondie des multiples facettes de la 
philatélie, il a été un phare pour de nombreux collectionneurs lors du démarrage d’une nouvelle collection. 

Frans était également très engagé dans la philatélie des jeunes et il a organisé un cours de philatélie pour les 
étudiants intéressés à Oostkamp, où il vivait, après les heures de classe. 

Il était bien connu pour sa collection de timbres Germania de la Première Guerre mondiale, son étude de 
l’occupation française dans nos régions, son travail sur l’histoire postale d’Oostkamp et bien d’autres sujets. 

Avec ses collections: la Belgique à partir de 1849, les timbres Germania d’Allemagne et des territoires occupés, la 
pré-philatélie générale de nos régions à partir de 1500 et le bureau Bloemendael, il a participé à de nombreuses 
expositions dans lesquelles il a invariablement obtenu une reconnaissance et remporté de nombreux prix. 

Grâce à ses connaissances, il était également généreux dans ses publications philatéliques, ses discours et ses 
contacts personnels. 

Frans était membre correspondant de l’Académie royale de philatélie de Belgique, membre de l’Académie 
européenne de philatélie, président et membre du conseil d’administration de divers clubs philatéliques et groupes 
d’études philatéliques. 

Il a été aussi co-fondateur et membre du conseil d’administration du Club Philatélique d’Oostkamp, délégué 
provincial et, à partir de 1992, administrateur de la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique, 
membre du conseil d’administration du COJEFIL, fondateur-président du Germania Study Circle et président 
honoraire de l'Association des Cercles de Timbres Flandre Occidentale. 

Il était également membre de l’ancien Club Philatélique de Blankenberge, dont j’étais secrétaire à l’époque, et du 
Club d’études philatéliques WEFIS, dont je suis maintenant président. 



Ses nombreux articles bien fondés et illustrés dans divers magazines ont rejoint un lectorat national et international.  
Ses contributions dans De Postzegel (KVBP) et dans le magazine WEFIS, le magazine du Cercle philatélique de 
Flandre occidentale, sont innombrables. 

En raison de sa polyvalence, de ses connaissances et de son engagement, il a été admis à l’Académie Royale de 
Philatélie de Belgique.  Il a également été membre de l’Académie Européenne de Philatélie et membre de la 
vénérable Royal Philatelic Society de Londres. 

Pendant les derniers mois de sa vie, Frans travaillait encore sur un livre sur l’astronomie et l’univers.  Un livre 
richement illustré d’images et de timbres sur l’astronomie. 

Le 15 août 2015, Frans Danneels est décédé à Oostkamp après une longue maladie.  Il a laissé un grand vide dans 
le monde de la philatélie où ses connaissances et ses compétences étaient très appréciées.  C’est donc un honneur 
de faire l’éloge d’une personnalité aussi éminente et marquante. 

Frans, merci de m’avoir permis d’être ton ami. 
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