KONINKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE VOOR FILATELIE
VERGADERING VAN 08 APRIL 2017
IN HET HOTEL AMIGO IN BRUSSEL
Om 13u00 vergadering van de Raad van Bestuur , waar alle
bestuurders tegenwoordig waren , behalve V. Schouberechts die
verontschuldigd was .
De Voorzitter opent de vergadering en onmiddellijk wordt een ogenblik van stille ingetogenheid in
acht genomen ter nagedachtenis van twee buitenlandse collega’s :
Bruns Wigand uit Duitsland , overleden op 25 februari 2017
Stevenson Iain uit Engeland , overleden op 01 maart 2017
Dan brengt de Voorzitter verslag uit over de Raden van Bestuur van 4 februari en van deze morgen
waar de volgende punten werden aangenomen :
Roger Verpoort heeft verzocht ontlast te worden van zijn mandaat als Secretaris-generaal.
Dit werd door de Voorzitter aanvaard, mede omdat Roger en Guy overeen gekomen zijn dat deze
laatste de functie kan overnemen vanaf de vergadering van september .
Roger blijft wel lid van de Raad van Bestuur en zal gevierd worden later dit jaar .
Het lidgeld zal met 10€ verhoogd worden vanaf 2018 ( Komt in de AV van 07 10 17 ) .
Betreffende de vierjaarlijkse prijs Jacques Boulet besliste de RVB van 08 04 17 het volgende:
Jury : Jean Deposson , Henk Slabbinck , Jean Vanhingeland , Daniel Goffin en Roger Verpoort .
Kostprijs maximum 300 euro ; keuze van het onderwerp onder leiding van Jean Deposson ;
ondertussen wordt de lijst van potentiële kandidaten opgesteld ; op 07 10 17 om 13u00
bijeenkomst om de laureaat te kiezen ; op 09 12 17 op de PAV uitreiking .
Henk Slabbinck nam tijdelijk de functie van Voorzitter over van Patrick Maselis. Vermits deze laatste
zich minder kan inlaten met de ABA wenst Henk Slabbinck zich kandidaat te stellen voor de functie
van Voorzitter en zal de Algemene Vergadering van november 2017 daarover beslissen.
Ook andere leden kunnen zich uiteraard voor die functie kandidaat stellen, conform de statuten (
Komt in de AV van 07 10 17 ) .
Het Bestuur beslist om, unaniem, de kandidatuur van drie buitenlandse leden ter goedkeuring aan de
Algemene Vergadering voor te leggen alsmede de kandidatuur van drie nieuwe Belgische
corresponderende leden ( Komt in de AV van 07 10 17 ) .
Pol Wijnants, coördinator voor het Jubileumboek, heeft aan de Voorzitter laten weten dat de boeken
tegen de juni vergadering klaar zullen zijn.
Daarop beslist het Bestuur dat alle ABA leden kosteloos een exemplaar zullen krijgen.
Anderen zullen 30 € betalen, plus verzendingskosten. Een ad hoc bericht zal worden rondgestuurd
betreffende de mogelijkheid om het boek af te halen op de vergadering van juni, zowel voor zichzelf
als voor derden, mits P. Wijnants daartoe bij voorbaat schriftelijk wordt verwittigd.
Betreffende de agenda voor de volgende vergaderingen wordt beslist dat, naast de algemene en de
plechtige algemene vergadering, er nog 4 andere vergaderingen zijn: 3 met telkens een lange
conferentie ( 30 à 45’ ) en 1 met 15 kortere presentaties ( 3 à 10’ ).

Deze moeten bij voorbaat aangevraagd worden bij het Bestuur samen met het onderwerp en het te
projecteren materiaal.
Het Bestuur beslist om de volgende interessante gewoontes over te nemen welke thans reeds in
Academies in het buitenland gangbaar zijn : de aanmaak van een lijst van aanwezigheden op de
vergaderingen (met vermelding van eventuele verhindering) en het onder de leden laten circuleren
per e-mail van vragen die ze aan hun collega’s zouden willen stellen.
Antwoorden daarop worden daarna ook rondgestuurd.
Ook verzoeken tot medewerking aan studies en publicaties kunnen per e-mail aan de leden worden
gestuurd.
Het Bestuur beslist ook dat het normale lidmaatschap van ABA geen enkel automatisme inhoudt om
later titulair lid te worden.
Deze tweede stap kan mogelijks maar genomen worden op basis van kennis, inzet en actieve
deelname aan het leven van de Academie zoals door de Raad van Bestuur geëvalueerd.
Verder wordt beslist dat niet-actieve leden een aanmaning tot deelname zullen krijgen en/of verzocht
kunnen worden de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen.
De webmasters worden verzocht om nog een laatste controle te doen op de inhoud van de website,
daar er vandaag onder meer nog in verwezen wordt naar de ABA bibliotheek in … Jette.
Wij kregen ten geschenke volgende nieuwe publicaties waarvoor beste dank aan de auteurs :
Albert I met Kepi , deel 1 , Ontstaan en Postwaardestukken , door Mark Bottu
In de reeks Histoire et Philatélie , L’Egypte , door Guy Coutant
The Maritime Connections to and from New South Wales before 1876 , door Paul Wijnants
Francis Kinard stelt twee thema’s voor die goed passen om in groepsverband onderzocht te worden :
Het boek van Jacques Rousseau ‘’ Les oblitérations belges 1918 – 1919 ‘’ verscheen in 1982 .
Na deze datum vond men meerdere stempels die onbekend waren voor de auteur .
Het is een omvangrijk onderwerp met vele onbekenden .
Voor elk kantoor zou men de datum van heropening , de eerste dag van gebruik en de datum
van ontvangst van de nieuwe datumstempels moeten vinden .
Het boek van Emile Thiry ‘’ Les griffes encadrées des facteurs en relais 1867 – 1892 ‘’
verscheen in 1986 .
Hier werden nadien overdraagkantoren gevonden die door de auteur niet gekend waren en
eveneens kleurmerktekens en nieuwe uiterste data .
Francis Kinard doet een oproep tot medewerking , waarop Mark Bottu meteen het positief voorbeeld
heeft gegeven . Bedankt Francis en Mark !

Om 14.00 vervoegen de andere leden de gewone vergadering en onmiddellijk brengt de Voorzitter
verslag uit over de Raden Van Bestuur van 4 februari en van vandaag.
Daarna volgt het tweede deel van de spreekbeurt van Robert Marion van de Académie Européenne de
Philatélie , gevolgd door tussenkomsten van enkele ABA leden .
Waren verontschuldigd : J. Van der Linden , W. Deijnckens , W. Ronsse , M. Vandendaele , H. Caprasse ,
V. Schouberechts

Vie et conditions à l’Ile Maurice illustrées par son Histoire Postale , 1680-1872
La nouvelle de la Révolution française du 14 juillet 1789
n’arrive à Maurice que le 29 janvier 1790
Une lettre de l’Isle de France par Brest du 13
août 1791
« Mon très cher frère je ne lasse pas de vous
écrire malgré que je ne reçoive aucune de vous
nouvelles. Tout le monde seraient ils mort
dans la révolution? C’est ce que je ne puisse
croire n’ayant rien vu dans les journaux de
France …
« Nous sommes maintenant assez tranquille
dans notre île. Les aristocrates commencent à
croire que la révolution aura lieu et par
conséquent plus réservés. Il y a encore
quelques uns qui se remuent mais comme on
est continuellement sur ses gardes on ne les craint pas »
J’écris à la hâte car il y a une frégate qui part demain ».
Des fortunes se font en dépit de la guerre
1er décembre 1802
Le généreux Barillon donne des instructions :
« pour utiliser l’argent pour payer généralement vos
dettes, affranchir vos biens et du surplus s’il en a,
m’acheter un castelet ou une campagne, surtout du beau,
après avoir prélevé ce dont vous aurez besoin, pour vous
ma grand-mère, mon frère et ma sœur… »

Entrées exceptionnelles par l’Espagne,
Galicia , 24 février 1804 .
Ici nous savons quel navire la déposée en Espagne.
Le brick, LE BELIER décide de déposer le
courrier à Muros en Galice, plutôt que de
confronter le blocus de France.
Entrée Très Rare .
Autres Marques mauriciennes

PORT LOUIS UNPAID 1822 et MAURITIUS POST OFFICE 1829
La seconde marque PORT LOUIS UNPAID
fût utilisée entre Janvier 1819 et Août 1831.
La qualité de la marque doit être considérée
comme très bonne.

En 1826 la Poste mauricienne
introduit 3 marques MAURITIUS
POST OFFICE.

La première était connue
Octobre et Décembre 1826.

entre

Cette enveloppe étant la date
d’utilisation de plus de 2 ans à 1829

Nu volgt er een kleine koffiepauze samen met vragen en reacties over het tweede deel van deze
spreekbeurt .
Vervolgens een bespreking over :
Het bijzonder reglement voor de beoordeling van posthistorische verzamelingen op
tentoonstellingen georganiseerd door de F.I.P.
Iedereen heeft hierover een uitgebreid reglement , drietalig NL , FR en E ontvangen van onze
Nationale Commissaris Donald Decorte , waarvoor beste dank .
En om te eindigen de traditionele presentaties van eigen stukken .

J. Vanhingeland : postale overeenkomst tussen België en Frankrijk
Brief met aangegeven waarde , 1 januari 1866 tot 30 juni 1875 .
Aangegeven waarde : 2000 F
Gewicht : 30 grammen ¾
4 porten van 30 centimen
1.20 F + vast recht , 50 centimen +
20 x 20 centimen : 4 F
Totaal 5.70 F

F. Kinard : Bijna een eerste dagstempel
Zeldzame datumstempel van Milano
gebruikt op de voorlopers van 1 tot 23
juni 1850 .
Het certificaat vermeldt de datum van 1
juni 1850 , dus eerste dagstempel .
Bij nader zicht met vergrootglas ziet men
de 1 naast de I : het getal van de
tientallen zodat de zegel afgestempeld
werd tussen 10 en 19 juni .

onjuist zijn .

Het certificaat van een nochtans
gerenommeerde expert kan ook soms

L. De Clercq : Belgische postcolli naar Fidji

Hierbij de twee scans van de postcolli naar Fidji die ik vorige ABA-vergadering
getoond en besproken heb en die samen ongeveer 10.000 fr frankering dragen..
Wanneer deze een half jaar later bij Vieuw Master te Sint-Niklaas terug kwamen
zal de directeur niet met zijn beste humeur rondgelopen hebben: zo maar 10.000 fr kwijt.
Na deze alweer goed gestoffeerde namiddag wordt de vergadering afgesloten rond 17u30 .
Roger Verpoort
Secretaris-generaal

