KONINKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE VOOR FILATELIE
VERGADERING VAN 03 SEPTEMBER 2016 IN HET HOTEL AMIGO IN
BRUSSEL
Om 13u00 vergadering van het Bestuur , waar alle bestuurders tegenwoordig
waren. Y. Vertommen en M. Bottu waren verontschuldigd en hadden
procuratie gegeven.

De Voorzitter opent de vergadering met een verslag over de gehouden vergadering van het Bestuur .

1. De Voorzitter herinnert eraan dat we vanaf nu zullen spreken over
voor Filatelie” . Afkorting voor interne briefwisseling blijft ABA .

“Koninklijke Belgische Academie

Hij bevestigt dat in de toekomst de door leden behaalde resultaten zo snel mogelijk zullen bekend gemaakt
worden. Op elke vergadering zullen Hubert De Belder voor de internationale resultaten en Hubert
Caprasse voor de nationale daarvoor zorgen.
2. Voor de volgende vergaderingen werden Robert Marion en Maurice Hadida aangesproken als sprekers,
maar andere buitenlandse sprekers moeten worden aangezocht voor volgend jaar. Dit kunnen ook
Engelstalige sprekers zijn. Naast de reeds voor 2017 voorziene vergaderingen herinnert de Voorzitter eraan
dat de Academie ook deelneemt, op 22-23 april 2017, aan de tentoonstelling in Calais. Verder ontving onze
Academie, bij monde van en dankzij onze collega Patrick Maselis, een uitnodiging om op 4 april 2019 een
groepstentoonstelling te houden in het schitterende kader van de Royal te London. Dit zal toelaten om
tussen de 320 en de 588 pagina’s A4 tentoon te stellen; ook wordt verzocht een begeleidende brochure uit
te werken. Dit voorstel wordt door de Raad met enthousiasme aanvaard.
3. Kandidaturen voor nieuwe leden zullen, ter goedkeuring door de titulaire leden, worden voorgelegd aan
de Algemene Vergadering van 8.10 : twee personen als titulair lid ; drie als Belgisch corresponderend lid
evenals twee als buitenlands corresponderend lid.
Vanaf nu wordt bij de evaluatie van kandidaturen enkel nog rekening gehouden met de filatelistische
kwaliteiten van de kandidaat.
Charly Bruart en Guy Coutant bevestigen kandidaat te zijn voor herverkiezing: deze wordt unaniem door
de Raad voorgesteld aan de Algemene Vergadering.
4. De Voorzitter stelt de oprichting voor van een werkgroep die de actualisering en mogelijke
verbeteringen aan onze website zal bekijken. Deze zal voorstellen formuleren wat de inhoud betreft en
ook wat een meer gedisciplineerde en snellere aanpak betreft van aan te brengen updates en correcties.
Mark Bottu, Paul Wijnants en Philippe Lindekens zijn bereid deze taak op zich te nemen en zullen
rapporteren aan de Voorzitter.
5. Wat Le Philateliste Belge betreft verneemt de Raad dat twee nummers samen zullen worden
samengevoegd : het “normale” nummer 19 en het “Jubileumnummer” nummer 20 in een enkele lijvige
uitgave. Daartoe worden dringend om nog bijkomende artikels gevraagd.
Vanaf 2017 zullen twee nummers per jaar worden uitgegeven.
De Voorzitter bevestigt dat de Raad met aandrang aan alle leden vraagt om minstens één bijdrage per drie
jaar te leveren voor publicatie in LPB.
6. Jean Duson heeft zijn belangrijke documentatie in verband met postzegelboekjes aan onze Academie
geschonken en wordt in de bibliotheek ondergebracht.

Verder hebben ook Daniël Goffin met :
Les griffes d’origine des bureaux de poste et de gare du Brabant Wallon
Répertoire des préoblitérations roulettes du Brabant Wallon
Les oblitérations mécaniques du Brabant Wallon
en Guy Coutant :
in de reeks Histoire et Philatélie : L’Uruguay .
een exemplaar aan onze bibliotheek geschonken , waarvoor dank !
Hebben zich verontschuldigd : J-C. Porignon , Y. Vertommen , M. Bottu , P. De Dobbeleer , M. Meuwis
De traditionele agenda van de vergadering wordt verder afgewerkt waar volgende collega’s aan bod
komen met uiterst interessante voorstellingen .
F. Kinard : Armée d’Espagne : Keizerlijk of Koninklijk ?
Ik heb in de beschrijving van loten voor veilingen fouten gevonden . Zo het Franse Leger van Spanje ,
gevormd door Napoleon ( 1808-1814 ) ons goed bekend is , weten velen niet dat de Fransen opnieuw in
Spanje tussen gekomen zijn tussen 1823 en 1828 .
En vaak dus worden brieven verstuurd gedurende deze tweede periode die verkeerdelijk toegeschreven
zijn aan het Keizerlijk Leger .
Hoe kan men de bijzonderste en verschillende merktekens van deze twee legers herkennen, zelfs zo vaak
de datum ontbreekt ?
De voornaamste en meest voorkomende postmerktekens van die eerste periode zijn :
N.o 1 B.AU PRINCIPAL ARM.D’ESPAGNE
N.o1 ARM.FRANCAISE EN ESPAGNE
Met nummers 1 tot 7
Met nummers 1 tot45

Twee andere merktekens werden gebruikt gedurende de tweede expeditie van Spanje ( 1823 – 1828 ):
(A)ARM. D’ESPAGNE
ARM. D’ESPAGNE 1ER CORPS
Met de letters A tot S + A bis , B bis ,
Er zijn 5 korpsen geweest
C bis en D bis
J. Vanhingeland : Op 1 april 1850 trad de conventie van 22.1.1850 tussen België en het Groot Hertogdom
in voege en werd het normale brieftarief 30 centimes.
Er was evenwel ook een voorkeurstarief van 20 centimes
voorzien voor brieven uitgaande van een postkantoor
gelegen in de provincie Luxemburg en gestuurd naar een
bestemming in het Groot Hertogdom .
De getoonde gemengde frankering was mogelijk slechts
gedurende 6 maand : tussen 1 januari en 30 juni 1866
omdat de zegel type medaillon uit omloop verdwijnt op 1
juli 1866 en anderzijds de zegel van de uitgifte 1865 pas in omloop komt op 1 januari 1866 .
We zien hier dus simultaan twee zeldzame feiten: een geografisch en een chronologisch .

L. Jorgensen : toont enkele recent gevonden spectaculaire aanwinsten voor zijn verzameling Transvaal en
meer bepaald de 1878 1 shilling postzegels :
Transvaal Queen Victoria 1 shilling eerste druk , blok van 16 , het
thans grootste gekende blok !
Transvaal Queen Victoria 1 shilling tweede druk , strook van 4 ,

Watermerk van de papierfabrikant dat normaal altijd weg
gesneden was uit de vellen papier .

W. Deijnckens : Ruanda-Urundi opdrukken op Belgisch Kongo zegels “Koning Albert gedenkteken” .
Van de 11 bij drukkerij Litho Co in Kaapstad bestelde zegels van Belgisch Kongo, werden enkel de 1.75 fr.
en 2.75 fr. waarden voorzien met een opdruk Ruanda Urundi.
Deze zegels, gedrukt in offset, waren bedoeld om de slinkende voorraad van 1940 op te vangen.
De 2 R-U zegels kregen op 28.2.1942 een opdruk met waardeverandering, uitgevoerd in Usumbura. De 10
c. zegel kreeg eveneens een Ruanda Urundi opdruk, in een drukkerij in Leopoldville, en de 10 fr. zegel werd
ook in Leopoldville overdrukt met Ruanda Urundi en een waardeverandering.
Al deze zegels werden uit omloop genomen op 1 september 1942 daar op 23.5.1942 de nieuwe prachtige
reeks gedrukt bij Waterlow & Son in omloop was gekomen.
Zegels, drukfouten, omgekeerde opdrukken, misvormde tanding en echt gelopen stukken met deze ersatz
zegels worden getoond.

Ph. Lindekens : bijzondere en onverwachte routes voor interne post in Belgisch Kongo
De post gebruikt steeds de kortste weg tussen kantoor van verzending en kantoor van aankomst . Het is
gewoonlijk in de meest rechte lijn, rekening houdende met de beschikbare verbindingen. Verbindings
mogelijkheden in Belgisch Kongo bestonden initieel enkel om de bijzonderste centra te bereiken, en dit
door bevaarbare en niet bevaarbare waterwegen onderling te verbinden met spoor of vliegtuig .
Hierna een voorbeeld van een verbindingsroute die volledig afwijkt van een rechte lijn .

Zichtkaart van Kinshasa naar Elisabethville op 30 mei 1912.
Door de afzender gevraagde route : via Boma/Capetown .
De post volgt deze aanvraag : langs Boma op 6 juni , per schip tot Kaapstad en vandaar per trein naar
Katanga, aankomst in Elisabethville op 4 juli . Internationaal tarief van 10c in plaats van het binnenlands
tarief 5c .
Duidelijk is dat, om in deze periode via het binnenland
om van Léopoldville naar Elisabethville te gaan, dit
moest gebeuren per stoomboot over de bevaarbare
wegen en vervolgens per karavaan aangezien er nog
geen enkele spoorweg in gebruik was . Nadien zou er
ook nog een luchtverbinding komen.
J. Pirotte : La Poste aux Armées in Frankrijk
De organisatie van La Poste aux Armées in Frankrijk
begint in 1914 . Deze geschiedenis , tot 1919 , wordt op
basis van verschillende documenten door Jacques
uiteengezet .

Postkaart verstuurd als F.M. vanuit Aachen/Aix la Chapelle (Bezet Duitsland) naar Moresnet, een kleine
gemeente ( 3 grenzen ) op amper 10 km .
Vertrek Secteur Postal 18.6.19 .
Verso : Paris R.P. / Etranger 21.6.1919 .
Grenskantoor plaatst Poste aux Armées / 21.6.19 dezelfde dag op een gratis afgeleverde zegel en Le
Bourget bevestigt dat ook qua censuur alles OK is met ovale Contrôlé / 3
R. Verpoort : De omgekeerde Dendermonde van het Post Museum

Links de zegel van het Post Museum van België
in de eerste “ Exposition des timbres et
documents philatéliques parmi les plus rares
du monde “ van 28/30.11. 1997 in Monaco.

Rechts de zegel in de tentoonstelling Schatten van de
Filatelie in Antverpia 2010 . Maar wel met een andere
zegel en niet de zegel van het Post Museum zoals
beschreven want die bleek onvindbaar ! Een zeer
bereidwillige verzamelaar maakte een scan en gaf dan
zijn zegel in bruikleen .

Deze zegel was naar Monaco gebracht in een klein koffertje; hetzelfde koffertje kwam terug, maar ‘’ met
of zonder de zegel erin ? “.... Van en terug naar het Post Museum op de Grote Zavel !

Het Post Museum werd definitief gesloten op 22.11.2002 en pas in april 2010 zou men deze zegel nog eens
tonen, ter gelegenheid van Antverpia in de tentoonstelling Schatten van de Filatelie.
De zegel bleek onvindbaar !
Waar zijn het koffertje en de omgekeerde Dendermonde , eigendom van het Post Museum , gebleven ? Ze
werden nooit meer terug gevonden sedert december 1997 na de eerste tentoonstelling in Monaco...
L. De Clercq : toont een paar oude documenten uit het prille bestaan van onze ABA . Het meest gevoelige
is misschien wel de publicatie van de stichting verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
15 september 1966 . In onze statuten is er nog steeds sprake van een archiefmedewerker-bibliothecaris .
Om dergelijke belangrijke en tevens gevoelswaardige documenten niet te laten verloren gaan zou deze
functie hiervoor kunnen geactiveerd worden .

Volgende vergaderingen : 8 oktober AV , 15
oktober banket Koninklijke Belgische Academie
voor Filatelie , 10 december PAV .
Na een dergelijke wel gevulde namiddag werd de vergadering aangenaam afgesloten met het glas van de
vriendschap.
R. Verpoort
Secretaris-generaal

