
VERGADERING VAN 25 JUNI 2016 

IN  HET  HOTEL  AMIGO 

 

Hebben zich verontschuldigd : D. Decorte , D. Goffin , M. Symens , A. Van 

Landeghem , R. Lisabeth , P. De Dobbeleer , H. Caprasse , M. Bottu , Ph. 

Lindekens , L. Tavano  

 

 
De Voorzitter opent de vergadering en geeft meteen verslag over de zopas gehouden Raad van 
Bestuur . Alle bestuurders waren tegenwoordig , met uitzondering van D. Goffin en M. Bottu , 
verontschuldigd en met afgifte van procuratie : D. Goffin aan R. Verpoort en M. Bottu aan G. Coutant . 
 
 

1. De Voorzitter pleit voor het nastreven van kwaliteit in verschillende domeinen: presentaties, 

deelname aan de activiteiten en publicatie in de “Philatéliste Belge”.  

 

Hij vraagt dat de minder actieve leden meer en anders zouden deelnemen aan het leven van de 

ABA en niet langer enkel als toerist zouden komen bij bepaalde gelegenheden zoals wanneer 

lunches aangeboden worden. Ook meent hij dat ieder lid binnen de tijdspanne van drie jaar 

minstens toch één presentatie zou moeten geven alsook aan minstens één publicatie zou 

moeten meewerken. 

 

 Tenslotte moeten de peters ervoor zorgen dat de dankzij hen verkozen leden een actieve en 

positieve houding aannemen, zowel binnen als buiten de ABA.   

 

Daarop besluit de RvB een zekere de facto controle in te voeren op de kwaliteit van de 

presentaties (door de RvB zelf) en van de publicaties (door de Redactieraad van de Philatéliste 

Belge).  

 

Ook overweegt ze om een nieuw artikel in het Huishoudelijk Reglement te laten opnemen 

waardoor de Rvb kan beslissen om een lid te laten schrappen in geval van een blijvend gebrek 

aan actieve participatie en/of ten gevolge van een onaanvaardbaar optreden.   
 

2. Iedereen mocht de nieuwe PIN ontvangen, dankzij de tussenkomst van Patrick Maselis. De 

Voorzitter stuurde hem daarvoor een bedankingsbericht. 
 

3. Wat de kandidaturen betreft wordt vastgesteld dat het dossier voor Luc Fautré nog steeds niet 

in orde is en het wordt daarom dan ook niet meer besproken.  

De RvB verwacht de dossiers te mogen ontvangen voor Jan Huys als buitenlands 
corresponderend lid alsook dat voor Dominic Henderson als Belgisch corresponderend lid. 
Iedereen zal er ook aan herinnerd worden dat alle kandidaturen tegen eind augustus moeten 
ingediend worden.  

 

4. Het banket zal starten met de cocktail om 18.30 en stipt om 19.15 wordt aan tafel gegaan.  

Er komt geen voorafgaande academische zitting; een kleine brochure zal worden voorbereid 

om tegen december te worden gepubliceerd. Het zal ook foto’s tonen van het banket. 

We verwachten nog steeds 60 deelnemers maar een herinnering wordt toch uitgestuurd. 



 

5. Onze eerste buitenlandse spreker ( op 8.10 ) is Robert Marion uit Mauritius en op 10.12 zal 

Maurice Hadida ons komen spreken over de buitenlandse kantoren in Marocco . 

 

6. Er moet aan de vorm en vooral aan de inhoud van de website worden gewerkt. Bedoeling is om         

deze op het niveau van deze van de Franse Académie  trachten te brengen.  

 

De persoon die dit heeft gerealiseerd in Frankrijk zal naar Brussel worden uitgenodigd om ons 

daaromtrent advies te geven. 

 
7. Op verschillende tentoonstellingen behaalden onze leden zeer goede tot schitterende 

resultaten, zoals blijkt uit de volgende palmares ( die door een vergetelheid van de Voorzitter 

niet op de vergadering werd voorgelezen, een lacune waarvoor hij zijn excuses aanbiedt ) : 

     

   New York  

   Westfila in Roeselare 

 
8. Jean Duson heeft zijn ontslag aangeboden wegens de moeilijkheden die hij ondervindt om nog 

onze vergaderingen bij te wonen. We begrijpen dit volkomen en bieden hem onze beste 

wensen aan voor een toch goedgevulde rust 

 
Geplande vergaderingen in 2017 : 04 februari , 08 april , 24 juni , 02 september , 07 oktober , 09 
december .  
 
Guy Coutant schenkt een exemplaar van zijn laatste boek in de reeks Histoire et Philatélie : Simon 
Bolivar , Le Venezuela . Bedankt Guy . 
 
 
 
 
Vervolgens de traditionele agenda van de vergadering . 
 
 
L. De Clercq : 

Brief van Pretoria verstuurd naar 
Coquilathville (ex-Belgisch Congo) op  
24 .XI .1961.  
 
In Elisabethville (dan Katanga) aangekomen, 
waar door de politieke omstandigheden de 
brief vier maand blijft liggen, omdat er geen 
verbinding was met ex-Belgisch Congo. 
Uiteindelijk krijgt de brief in Elisabethville op 
13. IV. 1962 de stempel "Service suspendu – 
Retour à l’envoyeur”.  
 

Hij belandt in Bulawayo (Zuid-Rhodesië) op 18. IV. 1962 en is terug in Pretoria op 17.V. 1962 
 
 
 



 
 
L. Vanderschrick : Poortmanzegels en volmachten  

 
Een volmacht is een document  opgesteld tussen twee personen, de volmachtgever en de gevolmachtigde 
waarbij deze laatste, één of meerdere personen, de volmacht krijgt om in naam van de volmachtgever 
bepaalde handelingen uit te voeren . 

 
Posthistorisch is dit een heel 
interessante zoektocht als de 
volmachten reeds starten in de 
jaren 1920 en 1930. 
 
Een opmerkelijke lijst van 
tarieven met datum van 
beginperiode , de legalisatie van 
de handtekeningen en ten slotte 
procuraties met Duitse stempels . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
G. Coutant : Djibouti 
 
Djibouti is een haven aan de Oostkust van Afrika, juist boven Somalië. In volle koloniale periode 
hadden de Fransen reeds in 1839 van de kuststad OBOCK een Franse nederzetting gemaakt. Obock 
was echter weinig geschikt als haven, en in 1892 stichtte de gouverneur Léonce Lagarde een nieuwe 
haven, Djibouti.  
 
In deze Franse enclave werden zeer mooie zegels uitgegeven, met speciale formaten, en vooral zeer 
hoge frankeringswaarden voor die tijd. De zegels hadden dus aanvankelijk de vermelding “OBOCK”, 
later “DJIBOUTI”.  
 
 
 
 



 
 

 

In Djibouti werden die zegels bijna niet gebruikt voor de post: een zeldzame keer voor de frankering 
van een volumineus pak dat per schip naar het buitenland ging. Die zegels hadden hoofdzakelijk een 
fiscaal gebruik: ze werden gebruikt als fiscale zegels. 
 
Maar die zegels waren door hun exotisch formaat en uitzicht zeer gezocht in Frankrijk: lokale mensen 
van Djibouti kregen wat geld om dergelijke zegels ter plaatse aan te kopen en op te sturen naar 
verzamelaars in Parijs.  
 
Uiteraard waren die zegels bijna niet te vinden afgestempeld, en dan is er een verzamelaar uit Parijs 
die schrijft naar zijn fournisseur ter plaatse, een cafébaas van Djibouti: ik betaal U 15 frank per 
afgestempelde zegel van 25 of 50 frank die je mij kan bezorgen. En die man heeft een geniaal idee: hij 
stelt vast dat, voor kleine delicten, de lokale mensen kunnen kiezen tussen 10 dagen gevangenis of een 
boete van 25 frank. Bijna niemand kan 25 frank betalen, en de meesten kiezen 10 dagen in de bak. 
Maar bij hun vrijlating na 10 dagen krijgen ze een document dat ze hun straf uitgezeten hebben, met 
een fiscale zegel van 25 frank erop. En onze cafébaas zoekt meteen al het gespuis van Djibouti op, en 
vraagt hen een klein misdrijf te plegen, zoals een kleine diefstal of wat vandalisme of nachtlawaai, 
enz.. om tien dagen opgesloten te zitten. Hij belooft hen na hun vrijlating het document van uitgezeten 
straf, met de zegel van 25 frank op, te kopen voor 5 frank. Dat was voor de miserabele bevolking van 
Djibouti een grote som, en ze hadden er 10 dagen bak voor over. Onze cafébaas deed ook een goede 
zaak: elke zegel bracht hem 15 frank op, min 5 voor de afkoop ervan, dus 10 frank zuivere winst! 
 
Maar dat heeft niet lang geduurd: de politie van Djibouti werd overstelpt door kleine misdrijven, 
waarbij de daders smeekten om aub 10 dagen in de bak te mogen zitten.  
 
Na enkele weken werd de reden vastgesteld, en onze cafébaas kreeg flink onder zijn voeten, en moest 
zijn winstgevende handel stopzetten. Zo zie je maar dat veel mensen voor een zegel in de gevangenis 
willen zitten. 
 
P. Wynants : 
 
Brief verzonden vanuit SPA op 31 augustus 1846.  Via Londen en Liverpool naar Halifax & Bermuda.  
Op 4 september met stoomschip Cambria tot Halifax (aankomst 16 september).  Vandaar op 17 
september. verder met de Roseway (zeilschip van de Cunard Line) naar Bermuda (aankomst 29 
september). 
 
Voor het verzenden waren er enkele opties.  Ten eerste de directe route Southampton-Bermuda.  Een 
andere mogelijkheid was via Saint Thomas, maar die was duurder (2/3) en de reistijd was langer. Ten 
slotte via de omleidingsroute Halifax, Nova Scotia. 
 
De brief werd vooruit betaald tot de bestemmeling (stempel PD) en het port van 24 decimen werd op 
de keerzijde genoteerd.  Die 24 decimen is gelijk aan 24d. ofwel 2/. 



Als we kijken naar de Brits-Belgische postconventie van 1 december 1844 die hierop van toepassing 
is, dan merken we in tabel 2 van de bijlagen een enkelvoudig port van 1/8 voor de rechtstreekse 
verbinding België-Southampton-Bermuda.   
 
De reden waarom hier 4d. extra port is geheven, is het feit dat de afzender de aanduiding heeft 
gemaakt “via Halifax”.  De afzender ging er, terecht, van uit dat de route via Halifax op dat ogenblik 
sneller was waardoor er 4d. Inter-colonial fee moest betaald worden. 
 
Het feit dat onze postbeambte in Spa dit wist is zeer opmerkelijk. 
Dit is de enig mij bekende brief voor 1875 van België naar Bermuda. 

 
R. Verpoort 
Secretaris-generaal 


