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Woord van de voorzitter
Eddy Van Vaeck: Nationaal voorzitter van de K.L.B.P

I

n de allereerste plaats wil ik alle leden en lezers mijn beste wensen
overbrengen voor 2010, voor u en uw familie. Moge dit jaar 2010 u
alles brengen wat u wensen kunt en zeker een goede gezondheid. Dat is
voor ieder van ons van levensbelang.
Met het jaar 2010 start uw Belgaphil aan zijn vijfde jaargang, een verjaardag waarop we trots mogen zijn. Het past
dan ook om alle medewerkers te danken voor hun inzet,
hoe groot of hoe klein die ook was. We rekenen er dan
ook op dat u ons in de toekomst zult blijven steunen met
uw opbouwende kritiek. Het is maar al te gemakkelijk om
de mensen die er zich voor inzetten te bekritiseren, zonder
zelf maar ook een keer de handen uit de mouwen te steken
en eens positief mee te werken.
Ook een welgemeend “dank u wel” aan de vzw. Pro Post,
zonder welke onze Belgaphil niet zou zijn wat hij nu is.
Mede dankzij haar financiële inbreng slagen we er steeds
in om een aantrekkelijk en vooral leerrijk tijdschrift te
publiceren, een bondsblad dat gewaardeerd wordt tot ver
buiten onze landsgrenzen. Een hartelijke dank dan ook
speciaal aan de hoofdredacteur en zijn volledige team voor
het schitterende werk dat zij leveren.
Een blik in de toekomst leert ons dat we op nauwelijks een
70-tal dagen verwijderd zijn van ANTVERPIA 2010 in
Antwerp Expo. Wat gaat het toch vlug.
In het volgende nummer schotelen wij u enkele pagina’s
met al de laatste nuttige informatie voor, een laatste stand
van zaken, de plannen van de verschillende zalen en zoveel
meer. Oh ja, hebt u al eens gekeken op onze website
www.antverpia2010.be of www.antverpia2010.com?
Nog niet? Dan wordt het de hoogste tijd.
In de komende dagen en weken zullen ook alle deelnemers
een schrijven ontvangen van de commissaris-generaal, met
daarin alle nuttige inlichtingen om het verdere verloop van
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de voorbereiding en de tentoonstelling in goede banen te
leiden.
Ook de helpers voor de montage en demontage van de
verzamelingen, de gidsen en iedereen die betrokken is
met de goede afloop van deze tentoonstelling zullen in de
komende weken van de verantwoordelijke voor de BIN
room alle noodzakelijke informatie toegestuurd krijgen.
We maken er met zijn allen een “knaller” van, iets waar
men niet enkel in België maar over de hele wereld zal
praten. We rekenen op u allen.
De laatste maanden mogen we terugblikken op een
intenser bezoek aan onze bibliotheek. Dat stemt ons
tevreden en geeft ook een blijk van erkenning en appre
ciatie ten overstaan van de werkers in de bibliotheek.
Toch moet het ons even van het hart u te melden dat er
de laatste maanden een viertal boeken “ontleend” zijn
die blijkbaar vleugels hebben gekregen en andere oorden
hebben opgezocht. Dit is zeer spijtig en getuigt van
weinig respect voor de mensen die er een groot deel van
hun vrije tijd in investeren.
En hopelijk keren deze wegvliegers eerstdaags terug?????
Wie zal het zeggen……..
Ondanks deze ietwat negatieve voetnoot wensen wij ieder
van u een goed filatelistisch jaar en voor de tentoonstellers
allemaal “Groot Goud”.
Uw voorzitter
Eddy Van Vaeck
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Constant Kockelbergh
Bernard Péters
Bruno Stes
Ivan Van Damme
Filip Van der Haegen

Vertalers
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op 16 februari 2010 toe te
komen op de redactie:
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De postzegeluitgiften met de beeltenis van

Victor-Emmanuel III.
Rudy De Vos

D

it werk is gegroeid uit de noodzaak om delen van mijn
verzameling overzichtelijker te maken. Het laatste jaar werd er
gedurende periodes intensief aan gesleuteld. Niettegenstaande dit is het
onvolledig, doch het blijft de bedoeling dat elke geïnteresseerde filatelist
uiteindelijk over een volledig en eenvoudig te gebruiken geheel kan
beschikken van de postale uitgiften met de beeltenis van deze Italiaanse
koning. Die regeerde van 29 juli 1900 tot zijn troonsafstand op 9 mei
1946. De vraag naar medewerking staat dus centraal.
Bijna twee decennia geleden werden gedurende enkele
maanden d.m.v. een pc mancolijsten gemaakt die
voldoende info bevatten, zodat eindelijk zware catalogi
thuis gelaten konden worden. Het programma waarmee
deze lijsten werden gemaakt, kon het laatste decennium
niet meer worden gebruikt op modernere computers. Naar
een alternatief werd niet uitgekeken omdat alle lijsten van
de toenmalige verzameling (zegels met koningen, wapenschilden en klederdrachten van Europese landen) netjes
werden uitgeprint: een niet ingebonden pak A4-formaat
papier van ongeveer 6 cm aan één zijde bedrukt. Dit
maakte het mogelijk hierop aanwinsten en bijkomende
informatie aan te brengen.

Doordat later ook andere filatelistische onderwerpen de
aandacht trokken, werd minder intensief aan deze oude
verzameling gewerkt en ging de meeste vrije tijd gedurende een tiental jaar naar de “nieuwe” verzamelingen.
Een paar jaar geleden groeide het besef dat aan enkele
delen van de oorspronkelijke verzameling zo goed als
niets meer was gedaan. Slechts aan deelverzamelingen die
postzegels en andere filatelistische items met de beeltenis
van koningen in vele landen en gebieden tonen (meestal
rond WO I en WO II), werd daarentegen rustig verder
verzameld. Een duidelijk signaal dat een gedeelte van
deze te breed uitgesmeerde verzameling diende te worden
afgestoten en dat de andere zaken beter bij elkaar dienden
te worden gebracht.
De oorspronkelijke lijsten
werden gemaakt op basis
van de catalogi Yvert &
Tellier. Later werd hieraan
informatie uit voornamelijk
de Michel-catalogi met
gekleurde inkt toegevoegd.
Een hierna afgebeelde,
onvolledige mancolijst geeft
een duidelijk idee hoe een
gedeelte van dit 6 cm dik
pak papier eruitzag. Hoe
langer hoe meer werd het
een onoverzichtelijk geheel,
waarin bladzijden werden
ingepast met informatie
over gebieden die in andere
catalogi wel terug te vinden
zijn.



Het samenbrengen van de postzegeluitgiften was geen eenvoudige klus doordat zij, min of meer gebaseerd op
de klassering van Yvert & Tellier, over verschillende insteekboeken verspreid zaten. Al spoedig bleek dat niet
alles optimaal werd bijgehouden (noem het tijdsgebrek) zodat bepaalde uitgiften niet aanwezig waren; andere
daarentegen meerdere keren. Over een overzichtelijk geheel met lijsten van alle landen en gebieden kunnen
beschikken, bleek een eerste vereiste te zijn. Hiertoe dienden de oorspronkelijke mancolijsten te worden
vertaald naar een ander computerprogramma, wat met de hulp van enkele computerspecialisten vrij aardig
lukte. Dit gedeelte werd gekopieerd en aangevuld met de bijgevoegde notities alsook met nieuw gevonden
informatie in andere catalogi.

Corfu - beeltenis Victor-Emmanuel III
uitgiftedatum

20-09-1923 (M)

24-09-1923 (M)

Waarde

Kleur

Nr. Italië-type Yvert & Tellier Michel

Bolaffi

Sassone

Scott

5c

groen

76-C

1

4

1

1

N1

10 c

rose

77-C

2

5

2

2

N2

15 c

leisteen

104-G

3

6

3

3

N3

20 c

oranje

105-D

4

7

4

4

N4

30 c

bruinoranje

106-E

5

8

5

5

N5

50 c

violet

81-F

6

9

6

6

N6

60 c

blauw

144-E

7

10

7

7

N7

1L

bruin + groen

73-B

8

11

8

8

N8

25 l op 10 c

rose

77-B

9

12

9

9

N9

60 l op 25 c

blauw

79-E

10

I

12

12

N10

70 l op 30 c

bruinoranje

106-E

11

II

13

13

N11

1 d 20 op 10 c

violet

81-F

12

13

10

10

N12

2 d 40 op 1 l

bruin + groen

73-B

13

14

11

11

N13

4,75 d op 2 l

donkergroen + oranje

145-B

14

III

14

14

N14

opmerkingen

Opdruk CORFÚ

Waardeopdruk CORFÚ

Watermerk kroon
Extra opmerkingen bij de tabel (nummering Y)
Nrs. 1/8: ongeveer 10.000 reeksen (Michel)
Nr. 7: opdruk sterk naar beneden verschoven (Sassone)
Nrs. 9/14: ongeveer 5.000 reeksen (Michel)
Nrs. 9/14: waarde in drachme en lepton.
Nrs. 10 - 11/14: niet uitgegeven (Bolaffi, Michel, Sassone)

Dit boek is een voorlopige versie: voor niet alle landen en gebieden werden in een tijdspanne van één jaar
evenveel catalogi gebruikt en het geheel dient dus zeker te worden aangevuld. Het werk bevat eveneens
kaarten zodat de gebieden beter kunnen worden gesitueerd. De tekst die de geschiedenis rond VictorEmmanuel beschrijft tot 1914, had oorspronkelijk een andere bedoeling die heden achterhaald is, zodat er
niet aan voort werd geschreven. Lokale uitgiften en een overzicht van de postwaardestukken zijn niet in dit
werk opgenomen.
De voornaamste redenen waarom dit na 28 maart 2009 tijdelijk van de voorgrond verdween, om uiteindelijk
te komen tot een “definitieve versie”, zijn:
• Sinds de afsluitdatum (eind maart) dient de volgende zes maanden de beschikbare tijd aan andere filatelistische items
te worden besteed (bepaalde zaken wachten niet). Het werk terug opbergen is zeker geen optie.

• Uit het verleden is gebleken dat een enkeling gemakkelijk iets over het hoofd ziet en dat de volledigheid gediend is
door de kritische inbreng en opbouwende aanvullingen van anderen.



Dit werk werd slechts op enkele exemplaren gedrukt en is niet te koop. In de hoop op medewerking
werden enkele filatelisten aangesproken en op plaatsen waar de kans op reacties groot is, werd een
exemplaar ter beschikking gesteld. Men vindt een exemplaar in de bibliotheek van de Landsbond,
Longtinstraat 44 te Jette.

Inhoud.
Naam

Voorwoord
Overzicht gebieden - landen
Italië – postzegels
Italië – brieven
Italië – luchtpost
Italië – expres
Italië – buizenpost
Italië – reclame
Italië – reclame voor brieven
Italië – militair
Italië – oorlogspropaganda
Kreta – La Canea
Bengasi
Eritrea
Map Bengasi – Eritrea
Map Egeïsche eilanden (Dodekanesos)
Egeïsche eilanden
Tripoli di Barberia
Levant
Map Constantinopoli – Smirne
Map Tientsin – Valona
Libië
China: Pechino – Tientsin
Map Trentin – Venetië Giulia
Bordeaux – marinebasis
Trentin
Venetië Giulia
Trente & Trieste - Dalmatië
Corfu
Saseno
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Naam

Map Cirenaica – Corfu
Map Benadir – Italiaanse types
Tripolitania
Cirenaica
Somalië
Map Oost-Afrika – Saseno
Oltre Giuba
Ethiopië
Oost-Afrika
Albanië
Italië – Geallieerde bezetting
Oost-Afrika (Brits)
Ionische eilanden
Zante
Montenegro
Map Ionische eilanden – Fiume
Map Zara – Fezzan
Fiume & Kupa
Zara
Fezzan (Frans)
Kotor (Cattaro)
Kroatië
Map Kotor – Lubiana
Lubiana
Sociale Republiek Italië – postzegels
Sociale Republiek Italië – oorlogspropaganda
Sociale Republiek Italië – expres
Victor-Emmanuel III: de postale uitgiften.
Referenties
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Wie denkt zijn steentje te kunnen bijdragen, kan voor mijn gegevens terecht op de redactie of
surft naar www.postzegelclubleuven.be.
Nog dit: ik ben geen handelaar en het is ook niet de bedoeling dat ik als een klant wordt geregistreerd. Contacten kunnen leggen met andere filatelisten die interesse hebben voor hetzelfde
onderwerp, lijkt mij een goed begin. 3



La Première Dame de France (deel 2)
Reina Beeckman

De vijfde republiek werd uitgeroepen in 1958.
Charles De Gaulle, geboren in Rijsel op 22-11-1890 en overleden in
Colombey-les-deux-Eglises op 9-11-1970.

Overdruk met FREJUS + 5F
Ten voordele van de slachtoffers van de ramp met de
stuwdam van Malpassant op 22 – 12 – 1959

In december 1958 wordt hij tot de eerste president van de vijfde republiek
verkozen. Hij wordt nipt voor een tweede ambtstermijn verkozen in 1965.
Door vele conflicten ook met Amerika, Duitsland en Engeland doet hij zijn
tweede ambtstermijn niet uit en treedt af op 28-4-1969.
Over zijn twee ambtstermijnen verschijnen vier types Marianne:
• De Marianne van Decaris 1960
Enveloppe afgestempeld met convoyeur stempel NANCY A BELFORT

• La Marianne à la Nef 1959
verschillende kleurenvariëteiten.

• De Marianne van Cocteau met het profiel van Brigitte Bardot zoals beweerd wordt in 1961.
Marianne van Cocteau afgestempeld met vlaggestempel van Lourdes Hte Pyrenées
Postwaardestuk uitgegeven voor Philex France 1982 met zegel met beeld van de Marianne van Cocteau.

• De Marianne van Cheffer 1967
Aangetekende brief verstuurd vanuit Anzin (Nord)
Afgestempeld met rood stempel, volgens opzoekingen was een afstempeling met rode stempelinkt
voorbehouden aan de postmeester van het kantoor.
In juni 1970 wordt een speciale
zegel met vignet uitgegeven ter
gelegenheid van de opening
van de postzegeldrukkerij van
Périgueux



Georges Pompidou, geboren in Monboudif (Cantal) op 5-7-1911 en overleden
in Parijs op 2-4-1974. Hij werd door Charles De Gaulle op 16-4-1962 aangesteld
als minister-president.
Op 15-6-1969 wint hij de presidentsverkiezingen van zijn tegenkandidaat de
interimpresident Alain Poher. Hij probeert zijn zevenjarige ambtstermijn uit te
doen niettegenstaande zijn goed geheimgehouden ziekte. Hij overlijdt aan kanker
in de lente van 1974 twee jaar voor het einde van zijn ambtstermijn.
Tijdens zijn ambtstermijn wordt op 6-2-1971 de Marianne van Béquet
uitgegeven.

Enveloppe verstuurd van Musée de l’Ain in Bourg-en-Bresse naar het
Museum voor Schone Kunsten van Gent

Eerstedagenveloppe van de Marianne van Béquet 6-2-1971



Valéry Giscard d’Estaing geboren in Koblenz ( Duitsland in 1926 werd de
schrijfwijze van Coblenz veranderd in Koblenz ) op 2-2-1926.
Hij was president van 21-5-1974 tot 20-5-1981. Hij stelt zijn kandidatuur
voor een tweede ambtstermijn maar verliest de verkiezingen tegenover François
Mitterrand.
Tijdens zijn ambtstermijn kiest hij niet voor de naam Marianne maar wordt
de Sabine uitgegeven op 17-12-1977 naar een fragment van een schilderij van
Louis David en gegraveerd door Pierre Gandon.

Eerstedagafstempeling Rijsel 17-12-1977

Brief bezwaard met strafport, zegel gestempeld met
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François Mitterrand geboren in Jarnac op 26-10-1916 en overleden in Parijs
op 8-1-1996. Hij doet driemaal een gooi naar het presidentschap. De eerste
maal verliest hij het in 1965 van Charles de Gaulle, de tweede maal wint Valéry
Giscard d’ Estaing het van hem in 1974 en zoals gezegd is driemaal scheepsrecht en wordt hij tot president verkozen in 1981. Voor zijn tweede ambtstermijn wint hij het van Jacques Chirac. Hij doet zijn twee ambtstermijnen uit,
veertien jaar, niettegenstaande hij op het einde ernstig ziek is.
In zijn eerste ambtstermijn kiest hij voor een ontwerp van Pierre Gandon, het
zal zijn laatste zegel worden, als tekening een typische Marianne, maar noemt
ze Liberté. Deze wordt uitgegeven in 1982.

AR brief verstuurd van Villeneuve d’Ascq – Flers ( Nord ) naar
Croixniet afgehaald en terug gestuurd naar afzender.

Zegels uitgegeven voor Philexfrance 1989.
Voor de definitieve keuze voor de Euro gaf
Frankrijk zegels uit met Ecu waarde

Proefdruk voor uitgifte nieuwe
waarden 18 – 3 - 1996

Tijdens de tentoonstelling Philexfrance 1989, loopt een wedstrijd voor de
nieuwe uitgifte: La Marianne du Bicentenaire. De uiteindelijke keuze valt op
het ontwerp van Briat.
wordt vervolgd …
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openbare postzegelveilingen



Via onze veilingen verkopen wij
uw verzameling van postzegels
munten of postkaarten.
Deze veilingen staan steeds
onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder.
Gegarandeerd de hoogste prijs !

TEVENS SCHATTINGEN
EN EXPERTISES
vraag vrijblijvend info

www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com
Koolsveldlaan 39A
2110 WIJNEGEM
 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Joseph Georg BEER (1763 ‑ 1821)
Filip Van Der Haegen: Voorzitter K.L.B.P. West-Vlaanderen

W

at heeft elke filatelist nodig? Goede ogen, en dat brengt ons
bij Joseph Beer.

Joseph Beer werd geboren op 23 december 1763 te Wenen. Hij studeerde eerst
theologie, maar schakelde snel over naar geneeskunde, waarin hij zijn doctoraat
behaalde in 1786. Onder Joseph Bart (1745‑1818) legde hij zich toe op de
ophthalmologie; wat door zijn Leermeester niet in dank werd afgenomen. Deze
probeerde Beer op allerlei manieren te boycotten, en hij stelde diens kwalificaties publiekelijk in vraag.
Toch bouwde Beer een succesvolle praktijk uit en heel wat latere grote namen
uit de Oostenrijkse geneeskunde volgden les bij hem. Zijn reputatie was
dusdanig dat de regering in 1812 een leerstoel voor ophtalmologie oprichtte,
die aan Beer werd toegewezen. In 1818 werd Beer ziek zodat hij zijn werk
diende stop te zetten, en op 11 april 1823 overleed hij.
Beer publiceerde heel wat werken in verband met oogziekten, waarbij hij
regelmatig afstapte van aanvaarde dogma’s. Hij liet zich eerder leiden door
nauwkeurige observaties. Beer beschreef o.a. als eerste het gebruik van een loep
bij het bestuderen van een levend oog.
Hij opende de eerste ogenkliniek van europa in 1786 te Wenen. Dit feit werd
in 1964 met een bijzondere afstempeling in Oostenrijk herdacht. 3
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Agenda Info’s en Mededelingen
L’Union Philatélique Amis Réunis organise le samedi 6 février 2010 de 9h à 17h dans la salle
‘Le Pirotia’, rue du Pirotia 56, 6060 Gilly, sa 11e Bourse Philatélique.
Renseignements:
Londot M: 0475 73 80 49 ou 071 41 59 49
			
Delande G: 0473 24 84 09 ou 071 42 15 97, e-mail: guy.delande@base.be
De postzegelkring ‘De Posthoorn’ organiseert zijn traditionele jaarlijkse “filatelistische ruilbeurs” op zondag 7 februari 2010 van 9 tot 16 uur in de feestzaal van het Gemeentelijk Instituut
Keerbergen, Molenstraat 2 in 3140 Keerbergen.
Dit jaar gebeurt de organisatie met de medewerking van de Mechelse Postzegelkring “Opsinjoor”
met een stand van de studiegroep ‘Andre Buzin’. Toegang gratis.
Inlichtingen: R. Vangrunderbeeck, Sparrenweg 13, 3140 Keerbergen, tel. 015 23 53 90.
De Roeselaarse postzegelkringen nodigen u uit naar de voorverkoop op 20 februari 2010
van de uitgifte “Largo Winch” en “Literaire wandeling door Brussel”, die doorgaat in zaal ‘de Kiem’,
St.-Hubertusstraat 33 in 8800 Roeselare. Open van 9:30 tot 17:00 uur. Inkom gratis.
Info: Jozef de Bont, Oekensestraat 65, 8800 Roeselare - e-mail: jozefdebont@pandora.be
De Lokerse Postzegelkring organiseert op zondag 28 februari 2010 zijn 28ste Nationale
Postzegelbeurs die zal plaats vinden in het Parochiaal Centrum St. Anna, Veerstraat 10 in 9160
Lokeren van 9 tot 16 uur - 2 zalen - ruime parking - toegang gratis
Inlichtingen: Roger Van der Straeten, tel. 052 47 85 93
Op zaterdag 6 maart 2010 richt de Filatelistische Kring van Dendermonde zijn jaarlijkse
nationale ruildag in voor postzegels en prentkaarten . Deze manifestatie zal plaats vinden van 9 tot
16 uur in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde.
De toegang tot deze beurs is gratis. Het atheneum is in de onmiddellijke nabijheid van het station
van Dendermonde gelegen.
Inlichtingen: Freddy de Boodt, Voorzitter
De Postzegelclub “De Leiestreek” Bissegem organiseert zijn 20ste Beurs voor alle verzamelingen op zaterdag 6 maart 2010 van 9 tot 17 uur in de zaal van het Ontmoetingscentrum “De
Neerbeek”, Vlaswaagplein (Station) in Bissegem (Kortrijk). Toegang gratis.
Inlichtingen: tel. 056 35 67 59.
De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Groep Brussel-Laken
(K.V.B.P.) nodigen u uit op zijn jaarlijkse Filatelistische Ruilbeurs op 13 maart 2010 van 10 tot
17 uur in het Gemeenschapscentrum “Nekkersdal”, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Brussel-laken.
Inlichtingen: Erik Verbeeck, tel. 02 380 47 54 - Robert Rom, tel. 02 731 19 34 of
e-mail: erik.verbeeck6@telenet.be - e-mail: robert.rom@telenet.be
Op zondag 14 maart 2010 organiseren wij, de Koninklijke Rupel Hobby Club, onze Nationale
Ruildag in zaal ‘Palace’, Groene Hofstraat te Boom van 9 tot 16 uur.
Informatie en reservaties: Van den Bogaert Marcel, tel. 03 888 22 00 of
email: marcel.van.den.bogaert@skynet.be.
Le Philatélic Club de Hesbaye organise sa 9e Grande Bourse du Printemps des Collectionneurs
le samedi 20 mars 2010 de 9 à 17h00 au Marché Couvert, rue des Combattants - 4280 HANNUT.
+ de 50 exposants sur 400 mètres de tables. Pas de Brocante
Renseignements : Jacqueline Jac 019/512744.
Le Cercle Philatélique Privé “Les Timbrés” d’Ham-Sur-Heure/Nalinnes organisera sa
4e bourse d’échanges toutes collections le samedi 27 mars 2009 de 9 à 16 heures au château
- Chemin d’Oultre-Heure 20, 6120 Ham-Sur-Heure/Nalinnes. Entrée libre – accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Mme Galland-Leysen 071/21.74.29, Mme Kicq-Bourgeois 0474/33.87.95,
email : lestimbres@hotmail.com.
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Le Cercle Philatélique de Florennes organise le dimanche 28 mars 2010 de 9 à 16 heures en
la salle de l’Institut St. Joseph, rue de Corenne 1 à 5620 Florennes, sa 9e Bourse Multicollection.
Vente spéciale d’un Duostamp sur Florennes. Parking aisé.
Renseignements: M. Charles Henuzet, tél. 071 68 71 41 et M. Antoine Hardy, tél. 071 66 87 59.
Le samedi 3 avril 2010 - Cercle Philatélique de Montignies sur Sambre
Nouvelle adresse : Stade Yernaux, rue Grimard, 295, Montignies surSambre -entrée par la rue du
Poirier, 232, organise sa 11ème bourse philatélique de 9h à 17h - entrée gratuite.
Renseignements / Odette Crispeels Tel 071/33.44.13 Michel Londottel et fax 071/41.59.10
De postzegelkring PK EVERE CP organiseert zijn Lente Ruilbeurs op zaterdag 3 april 2010 van 10
tot 16 uur in het G.C. EVERNA, Sint-Vincentiusstraat 30 te 1140 Evere.
Toegang gratis
Inlichtingen: Frans Poppe, tel. 02 705 41 69
3de Nationale Ruildag voor verzamelaars van postzegels, prentbriefkaarten, strips, boeken, LP’sCD’s, munten en ex libris. Georganiseerd door de Postzegelkring LEDA in samenwerking met het
Davidsfonds Lede, op zaterdag 10 april 2010 van 8 tot 15 uur.
De ruildag wordt gehouden in zaal “De Bron“, Kerkevijverstraat 19A in 9340 Lede.
Gratis ruime parking en op 5 min. van het station. Gratis toegang.
Inlichtingen: dhr. Roland De Swaef, Groeneboom 11, 1540 Herne, tel 02 726 13 07.

L’Association Philatélique Stéphanoise, PHILSTEPH, organise sa 5e bourse d’échange le
dimanche 11 avril 2010 de 9h à 16h. La manifestation se déroulera dans la Salle Communale,
rue Defalque, 6 à 1490 COURT-SAINT-ETIENNE. Renseignements : Mr Claudy ADAM, tél
010/61.50.00 – email : pirlou45@hotmail.com
De Verstandhouding West-Vlaamse Postzegelkringen organiseert zijn 10de Dag van de
Filatelist op zaterdag 17 april 2010 van 10 tot 17 uur.
Plaats: ‘Ten Elsberge’ Mandellaan 101 in 8800 Roeselare.
Programma: verschillende uiteenzettingen en doorlopende tentoonstelling.
Info: Frans Danneels, Walbrugstraat 16 in 8020 Oostkamp - email: danneels.frans@skynet.be
HERTOGPOST 2010 BRABANTHALLEN ’s-HERTOGENBOSCH NL - 28 - 30 MAY 2010
A large philatelic event called HERTOGPOST 2010 will again be organised in the Brabanthallen
Expo Centre in the city of ‘s-Hertogenbosch in the southern area of the Netherlands.
The event will take place from 28 – 30 May 2010.
Stichting Hertogpost Mr. Peter Teurlings Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7,
5224 CN ´s-Hertogenbosch tel. +31736567680, mobile: +31653769350,
e-mail: info@hertogpost-event.nl, Web(only Dutch): www.hertogpost-event.nl

Literatuur

Das Generalgouvernement in Belgien 1914 – 1918 - Band 2
Die Überwachung des Postverkehrs für die Privat-, Geschäfts- und Dienstpost
door Werner Hamacher en Gerhard Ludwig
Dit nieuwe boek is het tweede deel van de grote studie van Werner Hamacher en Gerhard Ludwig.
In Band 1, uitgegeven in 2007 door de Arbeitsgemeinschaft Deutsche Besetzung im Ersten Weltkrieg e. V., werd de
militaire censuur van de burgerlijke post (Militärische Postüberwachung) uitvoerig behandeld.
Band 2 wordt nu uitgegeven door de STUDIEKRING filatelie Antwerpen. Een aantal andere en vooral minder
bekende aspecten komen nu uitvoerig aan bod: de controle van de bankpost, de militaire rechtspleging, het burgerbestuur (Zivilverwaltung), … . Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal aanvullingen op het eerste deel van de studie.
Band 2 telt 285 pagina’s en wordt in vergelijkbare uitvoering als band 1 luxueus uitgegeven met vrijwel alle illustraties in kleur en drietalig (Duits – Frans – Nederlands). Oplage: 100 exemplaren. De verkoopprijs is vastgesteld op
65,00 € (exclusief portkosten).
Dit belangrijke werk zal beschikbaar zijn vanaf en tijdens ANTVERPIA 2010.
U kan nu reeds (de oplage is beperkt !) uw exemplaar reserveren bij Hubert De Belder, Magdalenalei 91,
B 2930 Brasschaat (email: hde_belder@hotmail.com, GSM: 0486 56 43 93) en door 65,00 € te storten op rekening
001-0288841-51 (IBAN-nummer: BE 75001-0288841-51; BIC-code: GEBABEBB) van de STUDIEKRING
filatelie Antwerpen (Magdalenalei 91, B 2930 Brasschaat) met vermelding “BAND 2”.-
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Over de data van het drukken van de zogenaamde
“Boudewijn-uitgifte” van 1957-60
Hubert Caprasse

Inleiding
In de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) zijn
de data van de eerste oplages van elke waarde gespreid
van 1957 tot 1960. Wanneer de verschillende data
onderzocht worden, kan vastgesteld worden dat ze allemaal samenvallen met de eerste hoekdata die men op de
vellen heeft opgemerkt. Er is één uitzondering want voor
de postzegel van 7fr50 kent men geen hoekdatum en de
datum van 1 mei 1957 werd gegeven door de OBP.
We hebben nooit een objectieve aanwijzing kunnen
ontdekken die deze datum bewijst.
Aangezien we gaan proberen dit te begrijpen, is er een
grote waarschijnlijkheid dat deze datum niet juist is en
dat de data die aangegeven worden voor meerdere andere
waarden bovendien ook verkeerd zijn.
In de tekst die volgt, zetten we de diverse argumenten
uiteen in het voordeel van deze stelling, eerst uitgaand
van het geval van de 7fr50.
Het geval van de 7fr50
De uitgifte werd beslist via Koninklijk besluit van 14
augustus 1958. Het is onwaarschijnlijk dat de zegel
gedrukt werd vóór deze datum. Temeer daar er geen
enkele reden toe was. Inderdaad, het eerste specifieke
gebruik van deze waarde volgde op de wijziging van het
tarief voor ontvangstkaarten, namelijk 7fr50 voor een
bedrag van 6.000fr tot 8.000fr. Maar deze wijziging
wordt slechts van kracht op 1 december 1958.
Vanwaar komt dan de datum 1 mei
1957 ? Deze lijkt voort te komen
uit het feit dat geen enkel vel van de
7fr50 een hoekdatum draagt. Hieruit
leidt men dan een beetje overhaast af
dat de zegel gedrukt werd voor het
verschijnen van de hoekdata.
De eerste hoekdatum verschijnt op 25
april 1957 op de vellen van de rode
2fr. (fig. 1)

B
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Indien het argument dat hierboven
uiteengezet wordt, correct is, hoe
komt het dan dat de datum niet
vroeger is dan 25 april ?

Het geval van de andere
waarden
De vermoedelijke hypothese waarop
de datum van de eerste druk van de
7fr50 berust, gegeven door de OBP,
is de volgende : na 25 april 1957
heeft de Zegeldrukkerij altijd de
drukdatum vermeld op de vellen.
Hieruit vloeit voort dat voor het
bepalen van de data van de eerste
oplages van de andere waarden
gezocht moet worden naar de
oudste hoekdata. Dat levert de
data op die vermeld worden in de
OBP.
Wij gaan bewijzen dat deze
hypothese fout is, in elk geval
voor een aantal waarden. Tussen
1957 en 1959 werden de data
van druk niet altijd op de vellen
ingeschreven.
Er moet een belangrijk punt genoteerd worden : wanneer de drukdatum genoteerd wordt, bevindt
het nr. van het vel zich ter hoogte
van de 4de en 5de rij. Wanneer de
drukdatum niet genoteerd wordt,
dan bevindt het nr. van het vel
zich ter hoogte van de 2de en 3de
rij. Het is dus onmogelijk om de
afwezigheid van een hoekdatum toe
te schrijven aan inktgebrek, bijvoorbeeld, of aan gelijk welk mankement van de stempelafdruk.
Reeds voor de vorige uitgifte, in
verkoop gebracht op 1 oktober
1957, wordt het facultatief karakter
van de inschrijving van de drukdatum vastgesteld. Zo bestaat de
bruin-gele tint van de 2fr50 op
vellen met hoekdatum 15 mei 1959
en op vellen zonder hoekdatum.

Werd deze gedrukt vóór of nà
de datum vermeld door de OBP,
namelijk 23 december 1958?
De eerste hoekdatum van de
9fr is 16 januari 1959, maar er
bestaan echter ook vellen zonder
hoekdatum.
Tenslotte bezitten wij een vel van
de 8fr50 zonder hoekdatum,
terwijl de eerste hoekdatum voor
deze waarde 20 februari 1959 is.

De 5fr bestaat eveneens op vellen zonder hoekdatum
C
waarvan de tint dezelfde is als van een druk van december
1958 (fig. 2) :
Voor de twee postzegels uit deze uitgifte vermeldt de OBP
voorzichtigheidshalve geen data van de eerste oplages.
Voor de uitgifte die ons bezighoudt, ziehier twee voorbeelden
(fig. 3 en 4).
De eerste tint
donker lila van
de 3fr bestaat op
vellen zonder
hoekdatum.
Het postmuseum
is in het bezit
van 4 vellen (de
4 platen) zonder
hoekdatum.

D

Deze voorbeelden tonen duidelijk aan dat het ontbreken van
een hoekdatum niet impliceert
dat de datum van eerste druk
vroeger is dan het bestaan van de hoekdatum.
Dit is waar voor de 7fr50. Bovendien vallen de
eerste drukdata voor meerdere andere waarden
niet noodzakelijk samen met de eerste hoekdata.
Besluit
De enige waarden waarvan we geen vel zonder
hoekdatum kennen, zijn de 6fr, de 8fr en de
30fr. Voor deze drie waarden zijn de eerste
hoekdata respectievelijk 3/10/1958, 30/10/1958
en 11/10/1958. Aangezien de waarden 3fr, 6fr,
7fr50, 8fr, 8fr50, 9fr en 30fr in verkoop werden
gebracht op 31 oktober 1958, is de enige plausibele en waarschijnlijk correcte bewering dat
de waarden 3fr, 8fr50 en 9fr gedrukt werden
tussen oktober 1958 en de data vermeld in
de OBP. Ten slotte valt de drukdatum van
de 7fr50, nuttig voor de ontvangstkaarten
vanaf 1 december 1958, waarschijnlijk vóór
deze datum maar er is geen enkele reden dat dit
lang voor oktober 1958 zou geweest zijn. Het
enige verschil is dat deze waarde waarschijnlijk
niet meer gedrukt werd in 1959, vandaar het
ontbreken van vellen met hoekdatum.
In de catalogus OBP zouden deze waarden
dus vermeld moeten worden onder de rubriek
“Uitgifte van 1958”, terwijl de waarden 3fr50 en
de 6fr50 en 7fr beschouwd moeten worden als
twee afzonderlijke uitgiftes.
Vanzelfsprekend hebben wij belangstelling voor
eventuele bijkomende informatie over dit onderwerp die onze lezers zouden kunnen verschaffen.
3-

E
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Vogels voeren (en beloeren)
Koenraad Bracke: Nationaal commissaris thematische filatelie

Eenvlakverzamelingen
Sommige filatelisten hebben al die jaren over hun geliefkoosde thema’s heel wat filatelistisch materiaal verzameld.
Ze zouden wel graag eens een thematische verzameling
opzetten, maar weten niet goed hoe ze daar moeten
aan beginnen. Een ideaal opstapje voor de starters is de
eenvlakverzameling. Op slechts 16 bladen kan je al deelnemen aan een tentoonstelling met wedstrijdkarakter.
Laten we nu eens het voorbeeld ”vogels” nemen. Met meer
dan 4000 vogelsoorten die al op postzegel staan, sommige
vogels al meer dan 100 keer, biedt dit verzamelgebied
ongekende mogelijkheden. En dan is er ook nog het vele
andere filatelistische materiaal zoals postwaardestukken,
stempels, enz. Wat moeten we als beginnend verzamelaar
met al dat materiaal beginnen? Hoe moeten we een onderwerp van een verzameling kiezen? En welke titel moeten
we eraan geven?
Men kan als beginneling twee richtingen uit:
1) Een vrij algemeen onderwerp kiezen dat later van één vlak
naar meerdere vlakken uitgewerkt kan worden.
2) Van in het begin een beperkt onderwerp kiezen dat alleen
maar op één vlak uitgewerkt kan worden.

Als we voor het eerste kiezen, dan zullen we onze verzameling langzaam kunnen opbouwen en meer en meer
materiaal ontdekken. Het spreekt echter voor zich dat de
tweede keuze voor een beginneling de moeilijkste weg zal
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zijn. Dan heeft hij bijna alle materiaal nodig dat over dat
thema bestaat. Aan de andere kant zal hij veel dieper op
het thema kunnen ingaan en gedetailleerde thematische
kennis kunnen geven. Met een beperkt thema kan hij
nog echte vondsten doen, nooit eerder getoond in andere
verzamelingen met hetzelfde thema.
Vogels en nog eens vogels
Er zijn al zoveel verzamelingen over vogels opgezet. En
toch slagen verzamelaars er ook daar altijd weer in iets
nieuws uit te bouwen, ook op één vlak. We kunnen daarvoor een bepaalde vogelsoort nemen, zoals bijv. de janvan-gent. Je kan echter ook een bepaald gedragskenmerk
of gelijk welk ander facet uit de vogelwereld als thema
uitkiezen - “vogels voeren”.
Servanus en Thoreau
Wintertijd is vogelvoedertijd. Al in de 6e eeuw zou de
Ierse monnik Servanus een roodborst gevoerd hebben.
In 1845 voederde Henry David Thoreau de vogels aan
Walden Pond (USA). Ongeveer 40 jaar later plaatste de
Duitse Baron von Berlepsch vet op de twijgen van de
bomen.
Toch zou het nog tot ongeveer 1910
duren voor vogels voeren in Engeland
een nationaal tijdverdrijf zou gaan
worden. En nu 100 jaar later is het
segment vogelvoer nog altijd een
groeiende markt. Zelfs in een stadstuintje is het nu mogelijk om tijdens
de winter met een voederplank allerlei
vogels te lokken.
Duiven
Assepoester wordt in het sprookje in
de versie van de gebroeders Grimm
geholpen door duiven. Deze vogels
worden al lang gehouden door de
mens. Veel mensen kunnen het niet
laten om de duiven in de stad of in
het park te voeren. Toch is het nu al
op een aantal plaatsen verboden, want
ze zijn vaak een pest geworden voor
gebouwen en pleinen.
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“Julkärve”
In de Scandinavische landen bestaat tijdens
de winter het gebruik van de “Julkärve” (=
kerstmisschoof ). Bij de oogst in de herfst
werd de laatste schoof graan door de boer
bewaard. Deze bundel werd op kerstavond
buiten opgehangen. Zo deelde men de geest
van Kerstmis met de dieren. Pas als de vogels
hadden gegeten, konden de mensen aan tafel
gaan. Als er veel vogels van de schoof zouden
eten, dan zou er volgens de legende het jaar
daarop een goede oogst zijn. Of hoopten de
boeren dat de vogels zouden wegblijven bij
het graan in de schuur?
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En u?
Dit waren maar enkele voorbeelden bij het thema “vogels
voeren”. Vooral over de “Julkärve” is er heel wat filatelistisch materiaal te vinden, zowel postzegels, postwaardestukken als stempels.
Nu is het aan u om een onderwerp en een titel te kiezen
voor een eenvlakverzameling. Kom alvast een bezoekje
brengen aan BIRDPEX 6 (samen met ANTVERPIA
2010) van 9 tot 12 april 2010 in Antwerpen. Daar
zal u kunnen kennismaken met heel wat nieuwe
(eenvlak)verzamelingen over het thema “vogels”.
U komt toch ook? 3

Brazilië is het eerste land dat postzegels uitgeeft met het logo van BIRDPEX 6. Zij reageerden positief op onze vraag
om postzegels uit te geven met vogelsoorten die nog nooit voordien op postzegel hebben gestaan en die typisch zijn voor
hun regio.
Velletje met 6 vogelpostzegels:
• Roodkuifkardinaal
• Oranje Rotshaan
• Blauwnekorganist
• Kobaltgors
• Roodnektangara
• Roodkoptroepiaal
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Organisaties K.L.B.P. kringen 2010 met voorverkoop - Zij zijn uw bezoek waard
Manifestations des cercles de la F.R.C.P.B. 2010 avec vente anticipée - Honorez-les de votre visite
16.01

Antverpia 2010, le cœur d’Anvers
Antverpia 2010, hart van Antwerpen

Lieu - Plaats

Mundaneum Mons
Rue de Nimy 76, 7000 Mons

20.02

Léguez la vie
Geven voor leven      

Du Mundaneum à internet
Van Mundaneum tot internet

Cercle organisateur - Organiserende kring

Directie Stamps & Philately – dhr. Johan Verkest – johan.verkest@post.be
Egide Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen

Largo Winch – Jeugdfilatelie
Largo Winch – Philatélie de la Jeunesse

Literaire wandeling door Brussel
Promenade littéraire à travers Bruxelles

Plaats - Lieu

Organiserende kring - Cercle organisateur

Zaal De Kiem
St. Hubrechtstraat 33, 8800 Roeselare

Samenwerking Postzegelkringen Roeselare 906 – 912 - 918
dhr Jozef De Bont, Oekensestraat 65 – 8800 Roeselare jozefdebont@pandora.be tel 051/244069

13.03

Bloeiende postzegels
Timbres floraux

Uit het nest
Hors du nid

De neus in de boeken
Le nez dans les livres

Plaats – Lieu

Organiserende kring - Cercle organisateur

Museum voor Dierkunde
Ledeganckstr.-E. Clauslaan, 9000 Gent

Postzegelclub Het Volk 816 - donald.decorte@telenet.be
dhr. Decorte Donald, Tennisbaanstraat 19, 9000 Gent 09/222.36.62

09.04
11.04

Antverpia 2010, Verzameld
10.04
Feest van de postzegel
Antverpia 2010,������������������������������
Compilation
Fête du Timbre
Mode, dat is Belgisch
12.04
25 jaar hoogvliegers in de filatelie
La mode, c’est Belge
25 ans de timbres de haut vol

Plaats – Lieu

Organiserende kring - Cercle organisateur

Antwerp Expo
Jan Van Rijswijklaan, 2020 Antwerpen

Organisatiecomité ANTVERPIA 2010
Longtinstraat 44, 1090 Brussel

e.vanvaeck@klbp.be

15.04

Prins Filip wordt 50 (Geen voorverkoop) - Le prince Philippe a 50 ans (Pas de vente anticipée)

08.05

Op het goede spoor - Sur la bonne voie

Feestzegels - Timbres de fête

Plaats – Lieu

Organiserende kring - Cercle organisateur

Brussel – Station Schaarbeek

Arphi Mechelen 192 - Dhr. Van der Sande René rvdsande@mobistar.be
Hombeeksesteenweg 432 b2, 2800 Mechelen
015/42.02.27

12.06

Le destin en main - Het heft in eigen handen

Sport au sommet- Sport aan de top

Lieu - Plaats

Cercle organisateur - Organiserende kring

Hall Omnisports
Rue de l’Avenir 1, 5360 Natoye

Les Amis Réunis du Condroz 725
Mr. Burlet Pascal, Rue d’Aspremont Lynden 12, 5360 Natoye

28.08

Hauts bâtiments en Belgique
Hoogbouw in België

Timbres touristiques
Toeristische zegels

La poste en mouvement
De Post in beweging

Lieu - Plaats

Cercle organisateur - Organiserende kring

Centre Communautaire
Rue L. Colleaux 38, 6762 Saint-Mard

Club Philatélique Gaumais-Virton 605
Mr. Habay Christian, Rue de France 9, 6750 Musson

18.09

Nieuw leven in de brouwerij
Nouvelle vie dans la brasserie

083/21.48.71

063/67.80.14

Belgische streken
La Belgique des régions

Plaats – Lieu

Organiserende kring - Cercle organisateur

CC De Adelberg
Adelbergpark , 3920 Lommel

Postzegelkring De Eik 518
postzegelkring.de.eik@unitedtelecom.be
Dhr. Deflas G., Kapelstraat 229, 3920 Lommel 011/54.64.75

16.10

Fantastique Folon
Fantastische Folon

Avant qu’ils disparaissent …
Voor ze verdwijnen …

Lieu - Plaats

Cercle organisateur - Organiserende kring

Château de la Hulpe
Ch. de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe

Cercle Philatélique La Hulpe 269
constant.kockelbergh@skynet.be
Mr. Kockelbergh C., Av. des Cerisiers 21, 1330 Rixensart 02/653.86.18

06.11������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Les primitifs flamands (Emission commune avec la France) …
De Vlaamse Primitieven (Gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk)������������������������������
Joyeux Noël -���������������
Stemmige Kerst
Lieu - Plaats

Cercle organisateur - Organiserende kring

Collège St. Louis
Av. du Pr. Régent 30, 4300 Waremme

Philatélique Club de Hesbaye 404
domange.lucien@skynet.be
Mr. Domange Lucien Rue du Curé 22, 4280 Hannut
019/69.84.81
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Topstukken uit onze Februari veiling

SLX 2 “EUROPA 1956” ten bate v/d
Hongaarse vluchtelingen,
het zeldzaamste luxevelletje.

Mercurius: Unieke studie,
van tekening tot gravure
door Edward Pellens.

Albert met Helm : 14 velletjes
met controle stempel Haarlem.

Contacteer ons voor de verkoop van uw:
verzameling - dubbels - specialiteiten - variëteiten - foutdrukken, enz...
- GRATIS SCHATTING -

Frankrijklei 120 - 2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05 Fax: 03/ 225 18 73

info@vanlooystampauctions.com

www.vanlooystampauctions.com

