KONINKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE VOOR FILATELIE

Samenvattingen van de voordrachten van 19 december 2020
1) Guy Coutant: De meest prestigieuze na-oorlogse zegel van Italië: de Gronchi rosa
Guy Coutant vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van de beroemdste naoorlogse postzegel van Italië,
de “Gronchi rosa”.
Er worden drie postzegels geprogrammeerd voor de reis van president Gronchi naar Zuid-Amerika.
Deze postzegels tonen de kaart van Argentinië, Uruguay en Peru, de drie landen die de president zou
bezoeken.
De presidentiële reis zou beginnen op 6 april 1961 en er werd besloten dat de postzegels reeds op 3 april
te koop zouden worden aangeboden, uitsluitend om aangebracht te worden op omslagen die op 6 april
zouden meereizen in het presidentiële vliegtuig, en dus mooie FDC's zouden vormen.
Maar werd er vastgesteld dat de kaart van Peru niet correct was op de roze zegel van 205 lire: de
landkaart mist een groot gebied dat het onderwerp is van een virulent geschil met Ecuador.
Om een ernstig diplomatiek incident te voorkomen worden er in allerijl nieuwe postzegels uitgegeven,
met de exacte kaart. Deze zegels moeten geplakt worden op de verkeerde zegels van de omslagen die
veel Italiaanse filatelisten al hadden voorbereid.
Guy Coutant vertelt het verhaal van de strijd tegen de tijd om de aldus aangepaste omslagen in het
presidentiële vliegtuig te laten meereizen.

De zegel met de foutieve kaart

De verbeterde zegel

Omslag met bijzonder slordig aanbrengen van de correcte grijze zegel op de verkeerde

2) Michel Letaillieur: Eerste dag - Mulready’s:
Michel Letaillieur vertelt hoe hij tegen een bijzonder lage prijs een Mulready-omslag weet aaan te
schaffen, met een eerste dag-afstempeling van Bristol: 6 mei 1840. De omslag wordt naar Miss Knapp
in Minehead gestuurd.
Later, bij het bladeren door de veilingcatalogus van Shreves 2007, waar de indrukwekkende collectie
van William H. Gross te koop is, merkt hij dat er ook daar een First Day Mulready te koop is,
eveneens van Bristol naar Minehead, met hetzelfde handschrift, maar dit keer gestuurd naar Miss Else,
Minehead.
Deze zelfde Mulready enveloppe wordt in 2008 opnieuw te koop aangeboden, ditmaal bij Spink, en
wordt verkocht voor £ 7500, zonder de kosten...

De Mulready van 6 mei 1840 van Michel Letaillieur

De Mulready van dezelfde dag, te koop eerst bij Shreves, dan bij Spink

3) Willy Monfils: Post van Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Willy Monfils laat ons enkele mooie voorbeelden zien van Belgische militaire post tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Het eerste voorbeeld bestaat uit kaarten die een Belgische soldaat, gestationeerd in het fort
Marchovelette bij Namen, naar zijn familie in Tamines stuurt. Terwijl een kaart die op 2 augustus 1914
werd verstuurd een aankomststempel draagt, vertoont een kaart die 20 dagen later, op 22 augustus,
verstuurd werd geen aankomststempel: de reden is dat op 22 augustus 1914 Tamines een
martelaarsdorp werd: de Duitsers hadden daar op die dag een bloedbad aangericht met 637
burgerslachtoffers tot gevolg.
Een tweede kaart vertoont de Belgische vermelding "S.M." (Service Militaire) en een Duitse
datumstempel: de reden hiervoor is dat vlak na het schrijven van de kaart de Belgische soldaat
gevangen werd genomen en het de Duitse Feldpost was die de kaart doorstuurde.
Een derde kaart is van een Belgische krijgsgevangene die een kaart stuurt vanuit een Duits militair
hospitaal, maar wordt vrijgelaten vanwege zijn verwondingen. Hoewel hij op de kaart
"krijgsgevangene in vrijheid" noteerde, heeft zijn kaart genoten van het portvrijdom.

De kaart die op 22 augustus 1914 verstuurd werd naar Tamines, zonder aankomststempel. De reden is dat op deze dag
een slachtpartij op de burgerbevolking aangericht werd in Tamines.

4) Yves Vertommen: Postmandaten tijdens de medaillon-periode
Yves Vertommen geeft ons een voordracht over de postmandaten tijdens de medaillonperiode, 18491866.
Hij legt eerst uit waarom sommige postmandaten een datumstempel in het blauw kregen, andere in het
rood of zwart. Tot 1 januari 1858 gebruikte Brussel de blauwe datumstempel, de ontvangstkantoren de
rode en de distributiekantoren de zwarte. Vanaf 1 januari 1858 werd de zwarte kleur de algemene regel.
Hij legt de belasting uit die moet worden betaald voor geldzendingen die aan het postkantoor zijn
toevertrouwd, een belasting die van 1849 tot 1868 onveranderd gebleven is: 10 centiemen per 10 frank.
Hij toont een mooi voorbeeld van het verzoek aan een notaris om een zending van 10,30 frank, maar
de notaris stuurde slechts 10 frank, nadat hij de belasting met 3 deciemen die hij als geadresseerde van
de ongefrankeerde brief moest betalen, had afgetrokken.

Aankondiging van een zending van 10,30 frank, verminderd naar 10 frank door de notaris die aldus het port van 3 deciemen die
hij heeft moeten betalen voor de ongefrankeerde aanvraag, recupereert.

5) Lars Boettger: De Duits-Oostenrijkse Postunie
Lars Boettger geeft uitleg over het tarief dat moet worden betaald voor correspondentie vanuit
Luxemburg of naar het Groothertogdom in de Duits-Oostenrijkse Postunie.
De prijs was 1 Silbergroschen voor de afstand in de eerste straal, 2 Sgr. in de tweede straal en 3 Sgr. in
de derde straal.
Maar hij toont brieven met een hoger tarief: wanneer de afzender geen port had betaald (dus een
ongefrankeerde brief), werden deze tarieven met 1 Silbergroschen verhoogd.
Hij toont een brief uit 1867 waarin dit tarief nog met één Sgr. wordt verhoogd, in navolging van artikel
21 van het postcontract van 1860 dat een supplementaire toeslag van één Sgr oplegt. De hier te betalen
prijs is dus 6 Sgr. of 75 centiemen: 2 Sgr. voor een brief van het 2e gewicht, 1e straal, + 2 Sgr. voor de
aangetekende zending, + 1 Sgr. voor de toeslag wegens de afwezigheid van frankering, nog verhoogd
met 1 Sgr. ingevolge het postcontract van 1860.

Brief van 6 Sgr. volgens het postcontract van 1860

6) Francis Kinard : Bestemming ligt in bezet gebied (westelijk front 1914-1918)
Francis Kinard toont ons drie poststukken uit het begin van de oorlog, in 1914 verstuurd en die om één
of andere reden vertraagd werden ten gevolge de legerposities.
1) Gebieden bezet door het Duits leger.
Een Feldpostkarte (fig. 1) verstuurd uit Diedenhofen (Thionville) op 27 augustus 1914 door een
krijgssgevangene naar Mouzon in het departement Ardennes.
Duitse censuur: “Kriegsgefangenensendung / GEPRÜFT / Kommandantur Strassburg i.E.” (= in Elzas).
Franse stempel in afwachting van levering aan de bestemmeling in bezet gebied: “Tours / Centre
provisoire / 1914” en “Lieu de destination envahi” (plaats van bestemming in bezet gebied).

Fig. 1

2) Gebieden bezet door het Frans leger.
- Brief uit Straatsburg op 28 augustus 1914 naar Thann (fig. 2).
Duitse censuur: “Strassburg (Els.) / P.K. Geprüft und zu befördern”.
Duitse stempel: “Zurück - vom Feinde besetzt” (Terug - door de vijand bezet).
- Feldpostkarte uit Straatsburg op 23 september 1914 naar Thann.
Duitse stempel: “Zurück - vom Feinde besetzt”.
De bestemmeling is door de Fransen gevangengenomen.

Fig. 2

7) Mark Bottu: Thurn and Taxis Post in the Southern Netherlands 1501-1794
Mark Bottu toont ons drie bode-brieven:
- Brief van Hoogstraeten naar Breda met antwoord terug, op 17 september 1556.
Vermelding voor de bestemmeling: “Gheeft den brenger een stuiver”.
Bij de retour: “betaalt brenger van dezen een stuiver hem bij u beloofd zijnde”.
- Brief van de burgemeester van Turnhout (fig. 1) naar zijn collega’s uit de buurgemeenten op 5
januari 1678 met de vermelding: “loon voor de bode”.
- Brief tijdens de Franse Post onder Pajot 1701-1714.
Brief “au Roy en son conseil d’Estat” (fig. 2) op 6 augustus 1711, verstuurd door de postmeesters en
postmannen van Gent, Aalst en het Land van Waas.
Wegens hun lage verloning waren ze tot dan toe vrijgesteld van alle belasting, doch de StatenGeneraal van Vlaanderen wilden dit voorrecht afschaffen. Maar zij kregen gelijk bij de koning.

Fig. 1

Fig. 2

8) Olivier Nosbaum: Luxemburg - “Le Magasin du Timbre” in de 19de eeuw, haar geschiedenis
en haar rol
Olivier Nosbaum toont ons archief-documenten betreffende de stichting van de “Administration des
Postes”, van de bestelling van postzegels tot de levering aan de ontvangkantoren.
De “Administration des Postes” werd opgericht door de wet van 20 augustus 1842.
We zien een tabel met de inschrijving van de leveringen van postzegels aan de “Magasin du Timbre”
tussen 1852 en 1858.
Olivier toont ons een brief van 16 februari 1872 met de bestelling van postzegels van 1, 20 en 25
centiem.
We zien ook documenten voor de levering aan de postkantoren volgens de aanvragen van de
ontvangkantoren, alsook rapporten aan de “Chambre des comptes” (Rekenkamer).
De oudere postzegels werden terug opgevraagd en afgestempeld met de letters “S.P.” (Service Public).
Olivier heeft ook een tabel opgesteld met de leveringen van de 12,50 centiem aan elk postkantoor in
1882 en 1883. Deze lijst geeft ons een beter inzicht in de zeldzaamheid van bepaalde afstempelingen
van de respectieve kantoren.

Leveringen van postzegels aan de postkantoren, volgens de aanvragen van de postkantoren

