BELGISCHE ACADEMIE VOOR FILATELIE
VERGADERING VAN 30 JANUARI 2016
IN HET HOTEL AMIGO
Hebben zich verontschuldigd : H. Caprasse , W. Deijnckens , R. Lisabeth ,
W. Ronsse , Cl. Delbeke , L. Van Pamel
De Voorzitter opent de vergadering om 14u30 in aanwezigheid van alle
bestuurders en brengt verslag uit van de zopas gehouden Raad van Bestuur .
Vergaderingen
De vergaderingen zullen stipt om 14.00 aanvangen en eindigen om 17.00 ten laatste. Een
koffiepauze van 15’ wordt voorzien.
Tweemaal per jaar zal er een buitenlandse spreker ( max 45’ ) worden uitgenodigd.
Van zodra mogelijk zal tot 50% van de spreektijd besteed worden aan een of meerdere vooraf
samen bepaalde thema’s. Deze kunnen besproken en uitgediept worden door verschillende sprekers
die, zo ze dat wensen, ook eventueel een gemeenschappelijke presentatie zouden kunnen uitwerken.
Deze kan desgevallend later het onderwerp uitmaken van een publicatie door de ABA.
Daarnaast blijft tevens ook de huidige formule bestaan: individuele tussenkomsten van maximum
15’. Het onderwerp van deze laatste, evenals een korte samenvatting in de sprekers eigen taal,
moeten minstens een week op voorhand worden doorgestuurd naar de Voorzitter en de Secretaris. Zij
zorgen voor een vertaling van deze korte samenvatting.
Interne communicatie
Interne communicatie gebeurt exclusief per email. Uitzonderingen kunnen verleend worden, maar
enkel op basis van uitzonderlijke omstandigheden en na een speciaal verzoek in die zin.
De lay-out van de website is wellicht verbeterbaar, maar voorafgaand moet er voor gezorgd
worden dat alle informatie volledig en correct is. Binnenkort zal worden medegedeeld op welke wijze
er verbeteringen zullen kunnen worden aangebracht. Het zal de individuele verantwoordelijkheid zijn
van elkeen om dat te doen. Verder zal de Webmaster die leden contacteren welke hem nog steeds hun
intronisatierede niet hebben doorgespeeld; dit moet geregeld zijn tegen eind februari, zo niet dringen
sancties zich op.
Elk lid bepaalt zelf welke persoonlijke informatie hij op de website zet: het email adres is verplicht en
zichtbaar voor iedereen, maar meer persoonlijke gegevens zullen zo gewenst enkel leesbaar zijn
nadat toegang werd gezocht met een persoonlijke sleutel.
Externe communicatie
ABA zal buitenlandse academies en tijdschriften contacteren met een verzoek om in hun
publicaties een kleine kolom te mogen schrijven over haar activiteiten, idealiter op basis van
wederkerigheid.
Anderzijds werd van Le Philateliste Belge bekomen dat deze een bijzonder nummer of een
speciale bijlage aan een gewoon nummer zou weiden aan de 50e verjaardag van ABA. Artikels
daarvoor kunnen best zo snel mogelijk door onze leden worden geschreven en overgemaakt aan Guy
Coutant.
Nieuwe leden
De Raad bevestigt dat ze niet aanvaardt dat er voorafgaande veto’s worden uitgesproken tegen
de kandidatuur van een persoon. Elk lid mag de kandidatuur voor een nieuw lid aan de Raad
voorstellen, onder vorm van een gemotiveerd dossier dat de filatelistische kennis, belangstelling en

activiteit van die persoon behandelt. De Raad zal haar opinie daarover vormen en het dossier, samen
met haar bevindingen, ter stemming aan de algemene vergadering voorleggen.
50e verjaardag
De Raad stelt voor om, op zaterdag 22 oktober om 17.00, een Academische Zitting te houden
gevolgd om 18.30 door aperitief en een banket. Leden en partners zijn welkom. Na het nemen van
enkele contacten zullen plaats, formule en menu worden voorgesteld en de lijst van buitenlandse
genodigden worden opgesteld.
De publicatie “45 jaar ABA” - destijds opgesteld door Claude Delbeke - wordt geactualiseerd en
bijgewerkt. De actualisatie van de info over de huidige leden evenals van hun foto, zal door henzelf
moeten worden gedaan ! Bedoeling is om de nieuwe lijst als “50 jaar ABA” in oktober te publiceren. De
technische haalbaarheid en de te volgen procedure zullen zo vlug mogelijk worden onderzocht en
medegedeeld.
De Secretaris geeft vervolgens info over het Nationaal Kampioenschap WESTFILA in Roeselare :
alle collega’s die deelnemen aan het eresalon bezorgen hun verzameling , op zaterdag 28 mei of op
zaterdag 4 juni, aan de Landsbond in Zaventem .
De bruine enveloppen worden door Westfila bezorgd .
Een globale verzekering voor alle deelnamen aan het eresalon is reeds afgesloten en vraagt om geen
enkele verdere persoonlijke tussenkomst .
Aba is opnieuw uitgenodigd om deel nemen aan MARCOPHILEX, op 15/16 oktober in Juranson . Wie
wenst deel te nemen , graag contact opnemen met Daniel Goffin .
Er wordt er nog eens aan herinnerd dat het toegelaten is om iemand uit te nodigen op een van onze
vergaderingen , mits bij voorbaat en met verantwoording de Voorzitter en de Secretaris te
informeren .
Volgende nieuwe boeken werden aan onze bibliotheek geschonken :
Door Guy Coutant , Histoire et Philatélie : La France , La Belgique , les Pays-Bas
Door Lars Böttger : Handbuch zur Besetzung von Luxembourg im 1. Weltkrieg 14/18
Allebei bedankt !
Volgt dan de traditionele agenda van deze vergadering .
L. Jorgenson :

Briefomslag verstuurd van Darkton in Swaziland
op 8 december 1898 via Pretoria naar Bulawayo
in Rhodesië met aankomst op 16 december. Al
de volgende dag
opnieuw ingeleverd voor
bestemming naar Gwelo.
Swaziland was een protectoraat van de Zuid
Afrikaanse
Republiek
(Transvaal)
18951899. Gedurende deze periode gebruikte men er
de postzegels en posttarieven van de ZAR.
Post vanuit Swaziland uit die protectoraat periode
is zeldzaam.
De ½ oz tarief naar Rhodesië was 4d : 1.12.1892 tot het uitbreken van de Boerenoorlog in oktober
1899 . Een vierde ZAR 1d zegel zit verborgen onder het British South Africa Company paar van

1d zegels . Het binnenlandse ½ oz tarief in Rhodesië was 2d (1.8.1892 – 31.10.1899).
De tax stempels “ 'T' en '3D' gecorrigeerd met een ‘4D' afdruk “ worden toegepast in Pretoria en
zijn onverklaarbaar omdat het port betaald in Rhodesia (2d) bevestigt dat de brief minder dan ½
oz weegt .
D. Goffin :
In 1911 heerst er grote politieke onrust in China en gewapende groepen organiseren zich her en
der. Er wordt beroep gedaan op Sun Yat-sen ten einde de QING dynastie te verdrijven en een
voorlopige regering te vormen.
Op 14 december komt deze voorlopige regering tot stand onder leiding van Sun Yat-sen, tot kort
daarvoor verbannen in de USA; op 25 december ontscheept Sun Yat-sen in Shanghai en legt er
de eed af als eerste president van de nieuwe republiek. Na 61 dagen zou hij al opzij worden
geschoven...
Brief verstuurd op 21 februari 1912 vanuit Nanking naar Schaarbeek via Siberië met aankomst op
13 maart .

Brief uit deze eerste periode ( 61dagen ) van de Eerste Republiek China met zegel nr 129 , 10 cent
voor internationaal tarief .
J. Deposson : Enkele kantoren van Stavelot .
Stavelot is de zetel van een belangrijke abdij , verbonden aan de abdij van Malmedy . Men spreekt
trouwens van het Prinsdom van Stavelot-Malmedy dat deel uitmaakt van het Prinsdom van Luik in
1581 , met behoud evenwel van enkele voorrechten .
In het begin van de 18e eeuw worden deze twee steden bediend door een bode uit Verviers .
Een eerste distributiekantoor is geopend in
Stavelot rond 1790 met naamstempel van vertrek
DESTAVELOT .

De Hollandse administratie stelt op 1 januari 1829 in ons land een hele reeks distributiekantoren in
gebruik , waaronder Stavelot dat dan afhangt van de Directie van Spa .
Dat kantoor gebruikt een kleine naamstempel , 25 x 3 mm , als kantoor van oorsprong .
Brief van 25 november 1830 met vertrek stempel van Spa nog steeds van het Hollandse type .
J.

Vanhingland : Boule de Moulin
Privé initiatief goedgekeurd door een decreet van het
Ministerie van Landsverdediging op 23 december 1870 .

De

brieven naar Parijs moesten gefrankeerd worden met 1
frank waarvan 20 centiemen voor de Administratie en 80
centiemen voor de uitvinders van het systeem . Na het
adres met de vermelding “ Paris par Moulins ( Allier ) “

M. Symens : Route du Tonkin .
Briefwisseling van ZuidChinese steden naar Europa
Omdat China geen lid was
van de UPU werd de
frankering van de afzender
in Chinese cents in 1902 niet
aanvaard
voor
het
buitenland.

postzegels van Indo-China in Franse centimes .

Een nieuwe frankering werd
geplakt,
voor
het
overeenkomstig tarief, met

C. Hénuzet : eerste overtocht van de Noord Atlantische Oceaan met zeppelin HINDENBURG .
Brief van Belgisch Congo , Elisabethville 23 april 1936 ,
per vliegtuig naar Brussel , vervolgens per vliegtuig van
de Lufthansa naar Franckfort en langs de weg naar
Friedrichshafen waar de basis van de Zeppelins zich
bevindt. Een speciale route zou door een filatelist
aangevraagd en georganiseerd zijn.
Gefrankeerd met een Zeppelin postzegel en
afgestempeld op 5 mei 1936 . De echtheid van het stuk
wordt verder nagekeken.

F. Kinard : De meest interessante periodes in postgeschiedenis zijn waarschijnlijk deze met een
verandering van bewind ; meer bepaald
op het ogenblik dat het nieuwe bewind
nog niet de nodige tijd heeft gehad om de
vroegere postmerken te wijzigen of te
vervangen .
De periode volgend op de eerste
troonsafstand van Napoleon I op 6 april
1814 , kwam slechts tot een goed einde
op 30 mei .
Brief gedateerd in Pignerole op 6 mei
1814 , twee dagen voordat Turijn door
het Huis van Savoie werd overgenomen .
Deze brief maakt bijgevolg deel uit van
de laatste activiteiten van de Franse
posterijen in die periode .

G. Coutant :
De tweede wereldoorlog begon met de Duitse invasie van Polen op 1 september 1939 maar het heeft
weinig gescheeld of de oorlog tussen de twee landen begon in 1938 ten gevolge van de uitgifte van
een Poolse zegel.
Zegel Yvert n° 402, 15 groszy , bruin , uitgegeven op 11 november 1938, met koning Jagiello van
Litouwen en echtgenote koningin Jadwiga van Polen. Hun huwelijk vormde de basis van het machtige
Pools-Litouwse koninkrijk, en het voornaamste wapenfeit in die periode is de slag van Tannenberg of
Grunwald in 1410, waar het leger van de Teutoonse ridders, dus de Duitsers, verpletterd werd door
de Poolse en Litouwse troepen van Jagiello.
We zien het koninklijk paar dat het lijk van een Teutoonse ridder vertrappelt. Het lijk is goed
herkenbaar aan zijn zwaard, zijn harnas en zijn helm.
Het Duitse naziregime beschouwde deze zegel als
een grove belediging en stuurde een zeer hevig
protest naar Warschau: de zegel moest
onmiddellijk ingetrokken worden , zo niet zou dit
door Berlijn beschouwd worden als een casus belli,
waarbij een militaire actie het enige passend
antwoord zou zijn.
De Poolse autoriteiten, wiens politiek sterk anti
communistisch was tegen de Sovjet-Unie, wilden
in 1938 absoluut een gewapend conflict met Duitsland vermijden en zij trokken de zegel in.
Een nieuwe zegel werd uitgegeven op 2 maart 1939, waarbij het Teutoonse lijk vervangen werd door
een wapenschild en versieringen. Polen dacht zo te ontsnappen aan de oorlog.
Zij hebben enkel zes maand tijd gewonnen. Gelukkig is de tweede wereldoorlog niet begonnen door
een postzegel...

M. Bottu : posthoorn stempel
In zijn voordracht “Oorsprong en het
gebruik van de eerste Taxis Stempel in
Gent: de Posthoorn stempel – 1464-1701”
– neerslag van de één-kader-verzameling
die hij in Sindelfingen (Postgeschichte Live)
presenteerde – neemt Mark Bottu ons mee
naar 1464.
Hij toont ons uit dat jaar een Pauselijke
bulle, waarvan een kopie naar Doornik
werd overgebracht.
Met een aantal brieven o.a. van
Maximiliaan van Oostenrijk en van
Margaretha van Oostenrijk toont hij ons de
overgang tussen bodenpost en Tassis-post.
Deze laatste is ontstaan nadat Francis de
Taxis door Koning Philip is benoemd als
Postmeester.
Wanneer in 1678 Gent bezet wordt door
het leger van Louis XIV wordt de post uit
Frankrijk naar Gent hier voorzien van het
posthoorn stempeltje.
Er zijn een twintigtal brieven met deze
stempel gekend.
Eén hiervan werd doorgezonden naar Antwepen met de bodenpost. Het is de enige brief die een
gecombineerd gebruik van Tassispost en bodenpost illustreert .
Verder wordt ingegaan op het ontstaan van vermeldingen op de brieven.
Een volledige tekst van de voordracht kan u vinden in de nieuwe rubriek “Voordrachten” op de website.
De geïnteresseerde leden kunnen een kopie van de PowerPoint presentatie aanvragen op
mark.bottu@telenet.be.
Na de vergadering wordt het traditionele glas van de vriendschap genomen, tot rond 17u30 .
R. Verpoort
Secretaris-generaal

