KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR FILATELIE
VERGADERING VAN 16 APRIL 2016
IN HET HOTEL AMIGO
Hebben zich verontschuldigd : Y. Vertommen , A. Van Landeghem , J.
Deposson , M. Meuwis , A. Meurisse , L. Tavano , L. Sauer , D. Decorte ,
W. Ronsse
1. De Voorzitter verzoekt om een minuut stilte ter nagedachtenis
aan de twee collega’s die ons zijn ontvallen - Georges Guyaux en René Reynaerts - evenals aan
de vele slachtoffers van de laffe terroristische aanslagen van vorige maand. Hij houdt eraan te
onderstrepen dat hij, als Voorzitter van de ABA zowel als persoonlijk, een enorm aantal
boodschappen van medeleven en sympathie heeft mogen ontvangen. Deze illustreren de
hechte solidariteit die bestaat tussen de filatelisten.
2. De erkenning als “Koninklijke” wordt enthousiast onthaald en op voorstel van de Raad ven
Bestuur werd een licht bijgewerkt logo reeds gerealiseerd dankzij Patrick Maselis.
3. Vanaf nu wordt over de kandidatuur voor een nieuw lid beslist door de RvB. Is deze positief
dan wordt de kandidaat voorgesteld aan de volgende Algemene Vergadering. Is ze negatief dan
kunnen ofwel bijkomende elementen en argumenten worden gevraagd aan de peters, ofwel
wordt de kandidatuur eenvoudig verworpen.
4. ABA zal het Ere Salon verzorgen van de nationale competitieve tentoonstelling van Namen in
2018. Wel wordt nog duidelijkheid gevraagd over het thema (einde WO1).

5. Deelname aan het banket op 15.10 kost 95€ per persoon (met champagne aperitief) .
De uitnodigingen vertrekken eind deze maand en we verwachten minstens 60 deelnemers.
6. Verschillende boeken worden rondgedeeld. Binnen het kader van de 50e verjaardag van ABA
en op initiatief van Erevoorzitter Claude Delbeke wordt dat vooreerst het voor enkele jaren
reeds verschenen “Gouden Boek van de Belgische Filatelie”. Onder de rubriek nieuwe
publicaties zijn dat “Four Important Exchange Offices” door James Van der Linden evenals het
boekdeel “Colombie” in de landenreeks van Guy Coutant.
Deze laatste toont ook het herinneringsboekje dat hij heeft opgesteld n.a.v. de 50 jaar Grote
Prijzen van de Belgische en Europese filatelistische kunst die hij elk jaar met hart en ziel
organiseert. De auteurs schenken een exemplaar aan onze bibliotheek , waarvoor beste dank .
7. De Voorzitter trekt de aandacht op de schitterende catalogus van de tentoonstelling “Filatelie –
De Geschiedenis van België via de Postzegel ” die werd gehouden in het Belvue gedeelte van het
Paleis te Brussel. Men vindt er een subliem opgestelde synthese over het hoe en waarom van
de postzegel, zijn rol in de geschiedenis en het ontstaan van de filatelie. Illustraties verwijzen
niet alleen naar de genese ervan maar ook naar hun werkelijk gebruik op de zeldzaamste
documenten onder de Belgische filatelie. Een uitstekend geschenk voor niet-filatelisten en ook
voor buitenlanders met wie men het wil hebben over de geschiedenis van België en kolonies.
Kan nog worden bijbesteld.

8. Onze eerste buitenlandse spreker ( op 8.10 ) wordt Robert Marion uit Mauritius.
9. De deelnemers aan het Ere Salon van Westfila kunnen hun verzameling op 28 mei en op 4 juni
( tussen 10u en 16u ) afgeven bij de Landsbond in Zaventem . Nadien kunnen de verzamelingen
terug opgehaald worden op zaterdag 18 en 25 juni eveneens tussen 10u en 16u.
Leden die wensen alles zelf te doen zijn vriendelijk verzocht de Landsbond hiervan te
informeren .
H. Caprasse vervangt onze overleden collega G. Guyaux om samen met M. Symens op de AV van
8 oktober de functie van Toezicht Commissaris waar te nemen
Volgt dan de traditionele agenda van deze vergadering .
M. Bottu : brief van de ‘’ Chemin de Fer concédé de Gand à Anvers par le Pays de Waes ‘’ .

De brief is gericht aan Mr Lesseliers , Schepen in
Beveren en verzonden vanuit St. Niklaas op 11 juli
1845.
De brief zou met een privé spoorlijn verzonden zijn en
als dusdanig kunnen beschouwd worden als een voorloper van de privé ambulanten .
Heeft iemand hierover meer informatie ? Met beste dank .
F. Kinard : het gebruik van niet-filatelistisch materiaal in Open Filatelie gebeurt dikwijls
ondoordacht . Het is niet voldoende om filatelistische en niet-filatelistische stukken bij elkaar te
brengen zonder dat deze laatste een meerwaarde aan het verhaal brengen . Het is pas dan dat
sommige dergelijke stukken toegelaten worden .
A. Bollen : een nieuwe vondst ‘’ ballon monté ‘’ .

Brief van Gare St Lazare op 26 oktober 1870 en
gefrankeerd met 30 centimes , buitenlands port .
Handgeschreven Par ballon monté . Zegels
ontwaard met sterstempel 2 . PD : port betaald tot
bestemming . Aankomst ter bestemming
Borgerhout , faubourg d’Anvers op 3 november
1870 .
De brief , gericht aan de broer van de afzender ,
brengt nieuws over de benarde situatie en
voedselproblemen .

G. Ludwig :
De zendingen ‘’ Feldpost ‘’
aangetekend waren voorbehouden
aan militaire autoriteiten .
De burger organismen in de vorm
van naamloze vennootschap of met
beperkte aansprakelijkheid mochten
de ‘’ Feldpost ‘’ gebruiken , maar
niet voor aangetekende zendingen .
Kantoor
2
van
Berlijn
,
verantwoordelijk voor de verdeling
van de briefwisseling , heeft dit
zeldzame etiket aangebracht .

M. Bottu : wie kan mij uitleg en
documentatie bezorgen over de drie
stempeltjes op deze prentbriefkaart :
MAILING/VOI
N’INTERESSE/PAS/LE POST-OFFICE
9555
Bij voorbaat bedankt !

J. Van der Linden : van Bloemensalon tot Gentse Floraliën , 1809 tot 1913 .
Na de oprichting van de toenmalige
‘Société d’Agriculture et de Botanique’
op 10 oktober 1808 werd reeds op 6
februari
1809
een
eerste
bloemententoonstelling ingericht in
de herberg ‘Au jardin de Frascati’
nabij de ‘Contributiebrug’ in Gent.
Alle zeldzame planten die bestonden
waren opgesteld op hebergtafels die
met planken verlengd waren.
In totaal waren er 49 soorten
planten.
Zo schetst James een historisch beeld van het ontstaan van de Gentse Floraliën .

G. Coutant :
In 1847 werd LIBERIA opgericht op
initiatief van een groep menslievende
Amerikanen, die dachten dat het voor tal
van zwarte ex-slaven beter zou zijn als
zij terug in Afrika zouden getransporteerd
worden.
De staat Liberia werd opgericht en
bevolkt
door
ex-slaven
van
de
katoenindustrie uit de Verenigde Staten.
De Amerikanen maakten een grondwet
en om de twee jaar werden presidentiële
verkiezingen gehouden.
De 11de president was Hilary Richard
Wright Johnson. Hij is vier maal verkozen geweest, in 1883, 85, 87 en 89.
Maar op het einde van zijn vierde mandaat liep het mis: hij moest aftreden na mislukte
onderhandelingen met Ivoorkust, waarbij Liberia een stuk van zijn grondgebied moest afstaan.
Van 1891 tot begin 1892 was Johnson de meest gehate persoon van Liberia. En dat werd
duidelijk zichtbaar gemaakt op postaal vlak : de postwaardestukken uit die tijd toonden een
afbeelding van deze president.
De nieuwe autoriteiten besloten dat , aangezien het te kostelijk was om nieuwe blanco
postwaardestukken te laten drukken zij de oude, met de afbeelding van Johnson, mochten
gebruiken , maar eerst moest zijn gezicht uitgekrabd worden !!
Met het traditionele glas van de vriendschap wordt de vergadering afgesloten rond 17u30
R. Verpoort
Secretaris-generaal

