
DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 

                                                                                                      door Jan Lannoye 

 

U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel 

alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden ! 

In de nasleep van "DEN GROOTEN OORLOG" werd door de regering voor het Ministerie 

van Oorlog op 1 juni 1919 een "Wet houdende instelling eener begiftiging ten voordeele der 

strijders van den oorlog van 1914-1918" goedgekeurd. 

1. Inleiding, de Post en de ASLK: 

De Algemene Spaar- en Lijfrentekas werd opgericht bij de wet van 16 maart 1865. Zij 

ontstond als openbare instelling uit een fusie met de reeds bestaande Algemene 

Lijfrentekas, opgericht bij de wet van 8 mei 1850. Haar doel was drieledig: 

 Spaarkas - bevorderen van het individuele sparen ( zie ook schoolsparen ) 

 Lijfrentekas - beheren van de lijfrenten 

 Verzekeringskas en rentekas voor arbeidsongevallen 

Al deze diensten werden geleverd in hun eigen kantoren maar ook in de kantoren van de 

Nationale Bank van België en via de postkantoren en de postcheckdienst.  

Reeds in 1870 kon men met zijn spaargeld terecht in het postkantoor om het op een 

spaarboekje te zetten. Aangezien het te storten bedrag minimum 1 Bef  bedroeg werden 

spaarbulletins uitgebracht ( koninklijk besluit van 16 mei 1881 ) waarop men postzegels van 

kleine waarden kon kleven tot men aan de gewenste minimum inleg kwam. 

 

               

 

       Tentoonstelling MIAT museum Gent 

            De Belgische email industrie 

            03/12/2015 - 26/06/2016 



Antwoordkaarten "Aanvraag tot Aansluiting bij de Lijfrentekas" - ( tot 80% verkleind ) 

 

                                        

 

                                         

  

 

"FRANKEEREN als 

postkaart" 

Frankeermachine 

Hasler nr. B 112 

Gosselies 

30.12.1925 ! 

 

 

"DRUKWERK" 

Voorgefrankeerd 

met elektrische 

stempelmachine 

type FLIER nr. P010 

Herk-de-Stad 

21.09.1939 

 

"FRANKEEREN  

als drukwerk  

5 centiemen" 

Frankeermachine 

Francotyp nr. F 198 

Teralfene 

15.10.1941 



Getuigen van deze samenwerking in het verleden zijn vandaag nog te vinden: 

 
 

                                                                

  

Chimay - Postkantoor 

Rue Rogier 5 

Plaat in blauwe hardsteen 

Tweetalig Frans - Nederlands 

( Eigen foto - 2015 ) 

Email plaat afkomstig uit het 

postkantoor van Oignies-en-

Thiérache ( 1.1.1926 ) 

Collectie van hotel  

"Au Sanglier des Ardennes"  

te Oignies 

Tweetalig Frans - Nederlands 

( Eigen foto - 2015 ) 



Het honderdjarig bestaan van de ASLK / CGER: 

                           

Beeltenissen van grote Belgische schilders: 

OCB Nr. 1322 - 1F: Peter Paul Rubens ( Siegen 1577 - Antwerpen 1640 ) 

OCB Nr. 1323 - 2F: Frans Snijders ( Antwerpen 1579 - Antwerpen 1657 ) 

OCB Nr. 1324 - 3F: Adam Van Noort ( Antwerpen 1562 - Antwerpen 1641 ) 

OCB Nr. 1325 - 6F: Antoon Van Dijck ( Antwerpen 1599 - Londen 1641 ) 

OCB Nr. 1326 - 8F: Jacob Jordaens ( Antwerpen 1593 - Antwerpen 1678 ) 

Deze schilders maakten allen deel uit van de "Antwerpse School" die reeds actief was vanaf 

ongeveer het jaar 1500. Na een artistieke vernieuwing rond het begin van de 17e eeuw 

kenden de grote werkplaatsen van Peter Paul Rubens en Jacob Jordaens een grote bloei. 

Samen met de invloed van Antoon Van Dijck maakten zij in die periode Antwerpen tot het 

centrum van de Vlaamse kunst. 

  



2. De wet van 1 juni 1919 en het dienstbevel nr. 6 van de Posterijen: 

 

 

 

 

 

De wet bepaalt dat het 

"Ministerie van 's Lands 

Verdediging" alle gegevens 

van de rechthebbenden 

moet leveren aan de 

postkantoren. 

KB 31/12/1919 

BS 4/3/1920 



3. Mijn grootvader en grootmoeder langs moederszijde in "DEN GROOTEN OORLOG": 

Prentbriefkaarten uit de briefwisseling tussen Hector Verlinde en Juffrouw Marie Defevere 

 

                                     

 

↑ 1914 - 1916 

verwoesting van 

Ramscapelle 

 

 

 

Hector-August 

Verlinde 

 

 

↓ Belgische 

Legerposterijen 

20.XI.17 

"Mijne groeten 

van het front" 

↑ Unis pour 

vaincre, nous 

jurons qu'à 

Pâques nous 

triompherons ! 

 

Oudenburg 

10.07.1888 - 

Oostende 

14.01.1940 

 

 

↓ Marie Defevere 

verbleef tijdens 

de oorlog in 

Brienon-sur-

Armançon 

(Yonne) 



4. Voorbeeld van de toepassing van de wet op 11 juni 1929: 

Volgens dienstbevel nr.6 van de Posterijen dd 5 mei 1920, pag 1, artikel 3 moeten deze 

etiketten aangeleverd worden door het Ministerie van Landsverdediging. 

 

 

 

 

 

Spaarboekje volgens de 

modaliteiten van de wet toegekend 

aan mijn moeder Irene Verlinde. 

Geboren te Oostende op 

16.09.1928 

Het boekje werd geopend met een 

rode zegel van 100 Fr op 

11.VI.1929 te Oostende 1 

 

 

← "Dienst der Spaarkas door de 

postkantoren" 

 



5. Mijn grootvader langs vaderszijde in "DEN GROOTEN OORLOG": 

Prentbriefkaarten uit de briefwisseling tussen Constantinus Lannoye en zijn ouders 

  

 

 

 

 

 

         

  ↑ Caserne des Belges - Coutances              CHERBOURG A PARIS 2 - 1-10-16 ↑ 

       "From your good boy Constant" naar zijn ouders te Chatteris - England 

Beste Ouders,  

Met genoegen kan ik u een portret afzenden met een van de Machine geweren ↓ 

die ik bewerkt ........ 



 

 

6. Tweede voorbeeld van de toepassing van de wet op 20 april 1931: 

 

 

Bronvermelding: 

alle documenten en foto's uit eigen verzameling (uitgezonderd F 198 Delcampe) 

archief Belgisch Staatsblad en dienstbevelen van de Posterijen, bib van Bpost te Mechelen 

Bestuur der Posterijen: uitgiftefolder nr. 5 - 1965 

Wikipedia: ASLK 

Spaarboekje bij wet 

toegekend aan mijn vader 

Jacques Lannoye. 

Geboren te Oostende op 

18.03.1927 

Het boekje werd "laattijdig" 

geopend met een rode zegel 

van 100 Fr op 20.IV.1931 te 

Oostende 1 

 

 

 

 

Constantinus-Carolus 

Lannoye 

Oostende 

5.11.1897 

Oostende 

28.08.1962 


