KONINKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE VOOR FILATELIE

Samenvattingen van de voordrachten van 24 april 2021
1) Francis Kinard: Het lot van de Nederlandse gevangenen in 1813
Aan de hand van een brief die op 7 december 1813 door het Commissariaat-Generaal van Politie
aan het voorlopig gemeentebestuur van Harlingen (Friesland) werd gezonden, en aan de hand van de
inhoud van deze brief, slaagt Francis erin de historische gebeurtenissen van deze dagen, die het einde
betekenden van de Franse aanwezigheid in Nederland, te reconstrueren. Op 12 november 1813 trok het
Russische leger Friesland binnen, in Den Haag werd een voorlopige regering ingesteld en op 20
november 1813 landde Willem van Oranje in Scheveningen. Op 6 december (de brief is van de volgende
dag!), ontbond hij de voorlopige regering en nam het bewind over de staat in handen.
In de brief zoekt de commissaris-generaal van politie een gekwalificeerde contactpersoon in de
gemeente Harlingen, om over te gaan tot de (vrijlatings)-maatregelen voor de vele mensen die tijdens
de Franse bezetting waren gearresteerd wegens subversieve activiteiten.

De brief van 7 december 1813 en zijn inhoud.

2) Philippe Lindekens: Incoming Mail Belgisch Congo: Albert I type kepi
Philippe laat ons eerst kennismaken met de voorkeurstarieven voor Belgische correspondentie naar
Belgisch Congo, ten tijde van het gebruik van Albert I-zegels met kepi. Hij toont ons eerst enkele
brieven met dergelijke zegels, waarbij hij telkens het posttarief uitlegt.
Daarna gaat hij over op luchtpost, waarbij eerst brieven worden getoond die door Imperial Airways
Londen-Capetown zijn verzonden. Op deze route waren Juba, Kampala, Dodoma en Broken Hill de
tussenstops van waaruit de vluchten naar Belgisch Congo werden voortgezet.
Nog steeds in luchtpost, toont hij vervolgens brieven die werden verzonden door de rechtstreekse
vluchten Brussel-Belgisch Congo vanaf 1934, telkens met uitleg over de tarieven.

Brief verstuurd op 15 januari 1934 naar Lula, in Belgisch Congo, met de Imperial Airways, via Juba.

Brief verstuurd op 15 juni 1936 naar Lula, in Belgisch Congo, met derechtstreekse vlucht Brussel-Congo.

3) Thomas Lindekens: De zegels Alphée Dubois in Frans Congo
In Frans Equatoriaal Afrika volgden de administraties elkaar in snel tempo op:
- Gabon, van 1862 tot 1888
- Gabon-Congo, van 1889 tot 1891
- Frans Congo, met inbegrip van Gabon, Midden-Congo, Oubangui-Chari en Tsjaad, van 1891 tot 1904.
- Frans Congo van 1904 tot 1910, dat vergelijkbaar was met het vorige bestuur, maar dan zonder Gabon.
Ook Midden-Congo werd in 1907 afgescheiden.
- Gabon had zijn eigen bestuur van 1904 tot 1936, Midden-Congo van 1907 tot 1936.
- Het geheel was sinds 1910 gegroepeerd onder de naam Frans Equatoriaal Afrika, met, tot 1936, een
afzonderlijke postadministratie voor elke kolonie:
- Gabon
- Midden-Congo
- Oubangui-Chari-Tsjaad, zelf in 1920 verdeeld in Oubangui-Chari en Tsjaad.
Voor elk van de eerste drie periodes toont Thomas ons brieven en postwaardestukken, gefrankeerd
met zegels van het type Alphée Dubois. Hij toont ons de afstempelingen die in elk tijdperk gebruikt
werden.

Brief van Libreville (Gabon), op 19 november 1885 verstuurd naar de Verenigde Staten.

Type afstempeling gebruikt op deze brief

4) Lars Boettger : Bepaling van zeldzaamheid

Iedereen kent de supranationale zeldzaamheden zoals de eerste postzegels van Mauritius, de magenta
zegel van Guyana, de Amerikaanse blok van vier met de omgekeerde Jenny of de 3 Skilling uit Zweden.
Maar er zijn ook nationale en regionale zeldzaamheden. Wat is dan zeldzaam?
Lars toont ons enkele stukken naar Luxemburg verzonden waarvan er maar één of twee van gekend
zijn.
Zijn mooiste stuk, een drukwerk van de Noord-Duitse Postunie naar Luxemburg gestuurd, blijkt tot
op vandaag een uniek stuk te zijn.

Drukwerk van de Noordduitse Postunie naar Luxemburg.
De zeldzaamheid vloeit voort uit het feit dat de frankeerwaarde op de zegel uitgedrukt is in Kreuzer en niet in Groschen

5) Henk Slabbinck : Zwitserland 1940-1942, geneutraliseerde neutraliteit...

Henk toont ons twee voorbeelden waar de neutraliteit van Zwitserland betwistbaar blijkt.
Hij begint met een Duits “J” paspoort alsook een visum voor het Verenigd Koninkrijk afgeleverd
aan een joodse man te Wenen op 18.1.1939. Deze komt in Londen aan op 3 april waar hij op 27
november een visum krijgt voor Chili. Op 19 december vertrekt hij vanuit Liverpool naar Valparaiso.
Maar de geldigheid van zijn paspoort moest verlengd worden… Dit zal gedaan worden door de
“Special Division” van de Zwitserse ambassade in Londen, die de Duitse belangen behartigt na de
oorlogsverklaring.
Duitse paspoorten in het V.K. verlengd, zijn uiterst zeldzaam. Een vriendendienst van de Zwitsers
aan de Duitsers…
Het tweede voorbeeld illustreert de Zwitserse humanitaire zending bij het Duitse leger aan het
Oostfront.
Zo’n 400 Zwitserse staatsburgers zullen, met de stilzwijgende goedkeuring van hun regering, actief
worden binnen het Duitse leger waar ze vier zendingen zouden uitvoeren op het Oostfront. Een eerste
groep chirurgen, artsen en verpleegsters vertrekt op 15.10.1941 naar Smolensk waar ze getuigen waren
van wrede moordpartijen zowel op Russische soldaten als op joodse gevangenen. Tevens werd het hen
verboden niet-Duitse oorlogsslachtoffers te verzorgen. Nadat een tweede groep foto’s en verhalen had
meegebracht over de Duitse wreedheden in Warschau, veranderde de Zwitserse houding tegenover de
joden en werden meer vluchtelingen toegelaten. Duitsland was woest.
Om dit te illustreren toont Henk ons een brief op 20 november 1941 door een Zwitserse verpleegster
aan haar familie verstuurd. Briefstempel “Briefstelle 12143” en veldpoststempel alsook een plakband
met stempel van de Duitse censuur. Een tweede brief betreft het antwoord van de familie, eveneens
gecensureerd.

Details uit de paspoorten van Marjan Suchestow, die de basis vormen van de voordracht

