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De herkomst van postzegelafbeeldingen

Anthonie van Peursen

In this short article it is indicated that for the stamps showing Conidae from the Solomon Islands the pictures

were taken from articles of Mr.A. Delsaerdt, published in Gloria Maris.

Degenen die André kennen weten zijn grote voorliefde

en kennis van de Salomonseilanden. Ook voor de NMV

heeft hij daarboeiende voordrachten over gehouden. Bij

elke reis heeft hij minstens eenmaal het filateliebureau

bezocht en hij heeft een abonnement op de postzegels

van de Salomonseilanden.

Zoals de meesten van u weten kan de 'steek' van som-

mige Conussoorten ook voor de mens dodelijke gevol-

gen hebben. Op de Salomonseilandenoverlijden dan

ook regelmatig mensen hieraan. Dit bracht André ertoe

om voor te stellen een postzegelserie uit te brengen met

de 'dodelijke' Conussoorten die in de wateren rondom

de eilanden voorkomen.

Op de septemberbijeenkomst (09-09-2007) van de BVC

(Belgische Vereniging voor Conchyologie) hield een

van de leden, de heer A. (André) Delsaerdt, een kort

praatje over postzegels van de Salomonseilanden met

afbeeldingen van schelpen. Omdat dit een leuke wetens-

waardigheid is, heb ik het hier weergegeven. In verband

met de omvang heb ik alle specifieke verwijzingen weg-

gelaten. Wel zal een soortgelijk artikel worden opgeno-

men in De Kreukel waarin alle verwijzingen zijn opge-

nomen.

Ik wil André hartelijk bedanken voor de geleverde in-

formatie.
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Daartoe heeft hij in 2005 een aantal foto's en

enkele nummers van Gloria Maris (het tijdschrift

van de BVC) met door hem geschreven artikelen

over Conidae op Salomonseilanden achter gela-

ten. De in de verschillende artikelen afgebeelde

Conidae bevinden zich voor het grootste deel in

de collectie van André.

Toen André zijn pakket met postzegels van de Sa-

lomonseilanden welke in 2006 zijn uitgegeven

ontving, was hij in eerste instantie teleurgesteld

bij het zien van de Conidae-serie* omdat men zijn

advies om de gevaarlijkste Conidae af te beelden

niet had opgevolgd.

Bij het beter bekijken van de postzegels kwam

André er achter dat de afbeeldingen op één na

waren overgenomen uit de verschillenden artike-

len die in Gloria Maris zijn verschenen en dat ze

vervolgens waren bewerkt zodat de collectienum-

mers (die van André dus) e.d. niet meer te zien

waren.
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*De serie is ook uitgebrachtop twee eerstedagveloppen (First Day Cover) welke de afstempeling 31 oktober 2006 hebben.

Voor verdere gegevens over deze serie zie Faber/Walker 2007: 120.
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