
� Vogelpostzegels met geluid. 
Ik heb ze binnen: de eerste drie postzegelvelle-
tjes met vogels die geluid maken. De speciale 
audio-pen die dat mogelijk maakt, werd bij de 
eerste zending meegeleverd. Voor deze eerste 
keer werd gekozen voor vertegenwoordigers van 
de mezen, de kraaien en de lijsters, t.w. De 
Koolmees, De Roek en De Roodborst. Het uit-
luisteren van de zang gaat als volgt. Je zet de 
pen aan met een aan/uit knopje, waarna een 
welkomst tune klinkt. Haal de dop van de pen en 
houd die vervolgens op 1 à 2 mm afstand van de 
postzegel. Dan klinkt luid en duidelijk het geluid 

van de vogel. De zang van de koolmees lijkt nog het meest op een fietspompje. 
“Dat klopt,” zegt m’n vriendin die vogelaar is, “zo noemen we hem ook: ‘het fiets-
pompje’.” Op dezelfde manier wordt het geluid van de roek en het roodborstje te-
voorschijn getoverd. Hoe het werkt is me nog niet helemaal duidelijk. Ik dacht dat 
het een soort streepjescode zou zijn die wordt uitgelezen, maar dat is niet het ge-
val. Mijn postzegelhandelaar moest het antwoord op die vraag ook nog even schul-
dig blijven. Men zegt dat het een soort puntjes zijn op het zegel, die de pen kan 
herkennen, van die puntjes zelf is echter niets te zien. Het is allemaal heel leer-
zaam, want ik begin de geluiden nu ook al in de natuur te herkennen…! 
 
� Leden lief en leden leed. 

Het spijt ons u te moeten meedelen dat in de afge-
lopen periode twee van onze leden zijn overleden. 
Op 05-02-‘11 overleed dhr. M.J. Dekker (oud be-
stuurslid) en op 02-03-’11 dhr. H. Slingerland. Ons 
diep medeleven gaat uit naar hun nabestaanden. 
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Waarde Postzegelvrienden & -vriendinnen, 

Onlangs kocht ik op onze veiling een blokje met op de zegel 
een fraai schilderij van twee vogels en verder een afbeelding 
van de schilder Audubon (1785-1851). Zijn wereldberoemde 
boek ‘Birds of America’ werd vorig jaar bij veilinghuis Sothe-
by’s voor € 8,6 miljoen afgehamerd. De op Haïti geboren Jean 
Jacques Audubon nam in 1803, toen hij naar Amerika vertrok, 
de naam John James aan, zodat zijn initialen gelijk bleven. Hij 

staat afgebeeld op Yvert 433 van Amerika (1940) (afb.). Nader onderzoek leerde 
me dat rond Audubon ooit een heus postzegelschandaal woedde. In 1975 trachtte 
Nicole Duvalier, dochter van papa doc, president en dictator van Haïti van 1964 tot 
1971, een serie van 15 valse postzegels van Haïti op de markt te brengen. Op de 
zegels, die in waarde varieerden van 5 cent t/m 5 gourdes, stonden beroemde vo-
gelgravures van Audubon afgebeeld. Ze had de zegels zelf in Rusland laten druk-
ken, maar wist ze ‘echt’ te laten verklaren door de staatsdrukkerij om te kopen om 
een aparte uitgave van het staatsblad te laten drukken, waarin de uitgifte van de 
Audubon zegels werd aangekondigd. Ook postbeambten werden op Haïti omge-
kocht om de zegels te voorzien van een ‘eerste dag van uitgifte’ stempel. Vervol-
gens werden ze in Miami via een tussenpersoon verkocht. Nicole verdiende zo $ 4 
miljoen! Een filatelist ontdekte de fraude en er volgde een rechtszaak. Omgekochte 
stromannen namen de schuld op zich en Nicole’s naam werd niet eens genoemd. 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag  5 april 2011: 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 

 
 
 
 

� Verloting op dinsdag 5 april 2011.  
Voor de verloting op 5 april a.s. zijn heel wat mooie prijzen 
beschikbaar! Hoofdprijzen: De Zilveren verrassingszegel 
uit 2001 van fl. 12,75, met als laatste keer de waardeaan-
duiding in guldens, niet gedrukt maar geslagen, cat. € 14,- 
en een boek: Postzegels Verzamelen van Dr. James 
Mackay. Verder natuurlijk nog diverse andere leuke prijzen. 
Lootjes à 20 ct. per stuk in de pauze verkrijgbaar bij Wil Matla. 

 
� Uitgiften Buitenland. 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u het laatste 
nieuws over onze nieuwe vogelpostzegels met 
geluid, maar ook Engeland kwam al voor de 
tweede keer met een speciale vogeluitgifte ‘Birds 
of Britain (2).’ Weer zes zegels met deze keer 
een merel (Turdus merula), een vink (Fringilla 

coelebs), een Turkse tortel (Streptopelia decaocto), een staartmees (Aegithalos 
caudatus), een groenling (Carduelis chloris) en twee eksters (Pica pica). Deel (3) 
staat voor 19 mei gepland. 

 
� TNT postzegelnieuws. 

Bij TNT post verscheen een fraai blokje t.g.v. het 5-
jarig bestaan van www.postzegelblog.nl: 8 maart 2006 
– 8 maart 2011. Op deze interessante postzegelsite 
verschijnt ook regelmatig het nieuws over onze vere-
niging met verwijzing naar onze nieuwsbrief; soms 
wordt onze maandelijkse column opgenomen etc. 

Ook van de andere vereni-
gingen tref je daar regelma-
tig interessante artikelen 
aan. Deze maand bv. een 
leuk verhaal van de hand 
van Willem Hogendoorn van 
de Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars, 

over ‘sms’jes per postduif.’ Dat gaat over een door de politie van de Indiase deel-
staat Orissa, sinds 1946, geëxploiteerde duivenpostdienst. Lezen! 
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Agenda van de bijeenkomst op 5 april 2011 v.a. 20:15 uur: 
1. Opening.          5. Rondvraag / verloting. 
2. Ingekomen stukken / mededelingen.  6. Tweede gedeelte van de veiling. 
3. Eerste gedeelte van de veiling.   7. Afrekenen. 
4. Pauze / lotenverkoop.      8. Sluiting. 


