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Dit clubblad heeft als kernmerk 31e jaargang, nummer 3. 
De nummers 1 en 2 zijn, in verband met de coronacrisis, 

komen te vervallen 
 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

We hebben inmiddels al twee verenigingsavonden moeten cancelen 

en voor je het weet zitten we de hele zomer thuis - en wie weet hoe-

veel nog langer - zonder elkaar te zien. Voor het bestuur is dit een re-

den om als een soort tussenbericht een extra editie van ons clubblad 

te maken. Zo blijven we gedurende deze coronaperiode toch een 

beetje in contact met elkaar. In deze corona-special praten we jullie bij 

over de herdenking van de bevrijding van het Kamp Amersfoort op 19 

april maar we hebben ook nog enkele andere bijdragen voor jullie. 

We hadden nog een artikel over postvervoer in oorlogstijd (Parijs 

1870-1871) op de plank liggen en verder is er een artikel over een 

schandvlek in onze vaderlandse geschiedenis waarin het woord Leus-

den een prominente plaats inneemt.  

Tenslotte zijn we jullie nog het verslag van de februari-bijeenkomst 

van De Loupe schuldig. Omdat daarin ons voorstel aan de orde was om 

tijdens iedere verenigingsavond een of twee landen centraal te stellen, 

gaan we daar in deze corona-special wat dieper op in. 

Maar laten we eerst maar eens wat dieper ingaan op het virus met die 

fraaie naam. 
 

Martien van Helvert, 
 Voorzitter 
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HET CORONAVIRUS OFWEL COVID19 
 

Wat het coronavirus is, hoef ik niemand meer uit te leggen en dat ga ik dus 

ook niet doen. Wie tv kijkt of de krant leest is daar in de afgelopen weken on-

gewild een expert in geworden.  

Van Dale kent vier betekenissen van corona. 1. De buitenste atmosfeer van 

de zon, als een lichtkrans waarneembaar 

bij een zonsverduistering. 2. De kroon 

van een tand of kies. 3. Een cilindervor-

mig en aan de brandzijde recht afgesne-

den sigaar. 4. Wit licht dat zichtbaar kan 

worden bij twee naast elkaar gespannen 

draden met wisselstroomspanning. 

Waarschijnlijk zal Van Dale in een vol-

gende editie corona ook als virus benoe-

men. Sigarenrokers zullen zeker wel eens 

een corona hebben opgestoken. Dat 

witte licht zegt me totaal niets, maar de 

eerste betekenis zal bijna iedereen wel 

kennen.   

 De Franse posterijen gaven in 1999 een 

zegel uit 

(Yvert 3162) ter gelegenheid van de zonsver-

duistering op 11 augustus waarop de corona 

fraai is afgebeeld  

Besmettelijke ziekten zijn er altijd geweest 
en zullen ook in de toekomst steeds weer 
opnieuw in nieuwe verschijningsvormen de 
mensheid blijven teisteren. Wat bacteriën en 
virussen zijn en hoe je je daartegen effectief 
kunt beschermen is pas in de negentiende 

eeuw geleidelijk aan duidelijk geworden. In de tijd daarvoor probeerde men 
zoveel als mogelijk degenen die ziekteverschijnselen vertoonden te isoleren 
en te verbannen uit de gemeenschap in pesthuizen en leprakolonies. Men 
geloofde dat de ziektes in de lucht verspreid werden en dat met kruiden-
mengsels en zalven de lucht kon worden gezuiverd. De medisch specialisten 
van die tijd, de zogenaamde pestmeesters, tooiden zich met vogelkleding  
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met in de snavel wierook en kruiden. Dat is nog eens wat anders dan een 
mondkapje ! 
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VERVOLG VAN HET CORONAVIRUS OFWEL COVID19 
 

Het isoleren van verdachte personen werd met name ook in de scheepvaart 

toegepast. Schepen met verdachte herkomst werden in de aankomsthavens 

verplicht om gedurende veertig dagen in quarantaine te gaan. Het woord is 

afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig. Als de bemanning dan nog 

leefde dan was het loos alarm geweest. Zo niet dan werden de doden begra-

ven en het lege schip geruime tijd aan de ketting gelegd.  

Bij mijn zoektocht naar filatelistische links met corona stuitte ik op een serie 

zegels van Italië die zijn gebruikt voor de in de eerste wereldoorlog bezette 

delen van Oostenrijk-Hongarije. Die zegels zijn voorzien van een opdruk 

waarin de Italiaanse waarden in li-

res zijn omgezet en vertaald in Oos-

tenrijkse valuta. In Oostenrijk ge-

bruikte men toentertijd kronen en 

in de Italiaanse vertaling werden 

dat corona’s. De hier afgebeelde ze-

gel uit 1919 met het hoofd van ko-

ning Victor Emanuel III is overdrukt 

met de tekst 10 centesimi de co-

rona.  

Waarschijnlijk bestaan er veel meer 

filatelistische links met zegels over 

besmettelijke ziektes en het is wel 

zeker dat er in het komende jaar 

nog vele bij zullen komen.  

 

Tot zo ver het corona-virus. Over naar een heel ander onderwerp: de link tus-

sen Leusden en de slavenhandel in de achttiende eeuw. 

 
 
 

Verslag: Martien van Helvert 
Voorzitter 
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HET SLAVENSCHIP LEUSDEN 
 

Op 1 juli herdenken we in Nederland jaarlijks een inktzwarte bladzijde uit 

onze geschiedenis en wel het slavernijverleden. Toen ik me ging verdiepen in 

die periode, ruwweg de 16e tot en met de 18e eeuw stuitte ik plotseling op de 

ongelooflijke geschiedenis van de Leusden, een slavenschip dat in 1738 ver-

ging. Nieuwsgierig geworden las ik door en uiteindelijk heb ik er met royale 

hulp van wikipedia een artikel over geschreven om zo meer bekendheid te 

geven aan een gebeurtenis die de naam van ons 

dorp bepaald geen eer aan doet.  

Op 25 oktober 1718 besloten de bevelhebbers van 

de West-Indische Compagnie (WIC), De Heren X, tot 

het bouwen van een nieuw slavenschip. De bouw 

van het schip werd gegund aan de laagste inschrij-

ver: scheepstimmerman Jan Gerbrandse Slegt van 

de werf De Eendracht op Kattenburg in Amsterdam. 

De bouw van het schip duurde ongeveer acht 

maanden. De totale kosten bedroegen 53.094 gul-

den voor de bouw van het “kale” schip. Voor het 

“verdubbelen en natimmeren” werden nog extra kosten in rekening ge-

bracht. Het verdubbelen van de scheepshuid was noodzakelijk, aangezien het 

hout enorm te lijden had van het langdurig verblijf in tropische wateren.  

De naam van het schip is waarschijnlijk 

gegeven door Cornelis Bors van Wave-

ren, die namens de WIC opdrachtgever 

was voor de bouw van de Leusden. 

Bors van Waveren was heer van de 

heerlijkheid Leusden in Eemsland en 

vermoedelijk heeft hij het schip hier-

naar vernoemd.  

Tijdens zijn negentienjarig bestaan 

heeft de Leusden in totaal tien reizen 

gemaakt van West-Afrika naar Ame-

rika, als onderdeel van de zogenaamde 

trans-Atlantische driehoekshandel. In 

totaal vervoerde de Leusden 6.564 tot 

slaaf gemaakte Afrikanen, waarvan  

https://assets.catawiki.nl/assets/catalog/assets/3/e/e/6/ee649240-90b6-012c-5de2-0050569439b1.jpg
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bijna een kwart de overtocht niet overleefde. Dit kwam onder andere door 

de erbarmelijke omstandigheden aan boord: het slechte voedsel en de uit-

braak van besmettelijke ziekten onder de gevangenen die dicht opeengepakt 

werden verscheept.   

De laatste reis van de Leusden 

De Leusden was al op 11 mei 1737 in Elmina (in het huidige Ghana in West-

Afrika) aangekomen, maar op dat moment waren hier te weinig gevangenen 

aanwezig om de Leusden direct van “lading” te voorzien. Uiteindelijk duurde 

het zes maanden voordat er genoeg gevangenen aan boord waren.  

 

Op 19 november 1737 ver-

trok de Leusden onder lei-

ding van kapitein Jochem 

Outjes, van Afrika naar Suri-

name met aan boord circa 

700 gevangenen waarvan er 

onderweg twintig stierven. 

Na een overtocht van slechts 

44 dagen bereikte de Leus-

den op 31 december  1737 

de kust van Frans Guyana. 

Het was op dat moment bij-

zonder slecht weer. Door zware stortregens en mist verloor de kapitein het 

zicht op het land, zodat hij besloot dichter naar de kust te manoeuvreren. 

Hier maakte hij een cruciale navigatiefout: in de veronderstelling dat hij al bij 

de Surinamerivier was, voer hij de monding van de Marowijne in, waar de 

Leusden in de namiddag van 1 januari 1738 op een zandbank liep. 

De gevangenen die op dat moment net aan dek waren gebracht om te eten, 

werden direct door de bemanning weer het slavenruim in gedreven. Zestien 

gevangenen mochten op het bovendek blijven; waarom zij niet het slaven-

ruim in hoefden is onbekend. Op dat moment  sloeg het schip lek en begon 

langzaam te zinken. De gevangenen probeerden uit het vollopende ruim naar 

boven te komen, maar de bemanning, bang dat zij door de gevangenen over-

meesterd zouden worden, besloot hierop de luiken dicht te timmeren. De  
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bemanningsleden klommen boven op het wrak en wisten zichzelf zo in veilig-

heid te brengen. De 664 in het ruim opgesloten slaven verdronken. 

De volgende dag vertrokken de 73 bemanningsleden, samen met de zestien 

gevangenen die aan dek hadden mogen blijven, met de sloep en de boot 

naar Paramaribo waar men op 4 januari aankwam. Hier werden de zestien 

overlevenden twee weken later alsnog verkocht. 

Enkele maanden later bereikten de Heren X het bericht over de Leusden. Het 

vergaan van de Leusden stond op de agenda van de kamer Amsterdam op 20 

mei 1738. Voor de Heren was het vergaan van het schip en de “lading” niet 

meer dan een bedrijfsrisico en een “gevoelige schade voor de compagnie”. 

Aan de 664 mensen die omgekomen waren, werden geen woorden vuil ge-

maakt. Het zou nog tot 1863 duren voordat Nederland de slavenhandel af-

schafte. 

 

Verslag: Martien van Helvert 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beste leden van de Loupe, 
 

Heel hartelijk dank voor de kaart die jullie mij stuurden om mij be-

terschap te wensen nadat ik getroffen was door een hersenbloe-

ding. Na een verblijf van 2 weken in het Meander Medisch Cen-

trum ben ik overgebracht naar het Militair Revalidatie Centrum in 

Doorn. Dit MRC staat heel goed bekend om zijn uitstekende resul-

taten wat betreft revalideren maar daar moet je uiteraard zelf aan 

werken. En dat is waar ik nu mee bezig ben : heel hard werken 

zodat ik weer met mijn zegels aan de slag kan. 

Nogmaals dank voor jullie medeleven en hopelijk tot spoedig 

ziens, 
 

Hartelijke groeten 

Annet Meijlof-Hoogenboom 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Agenda  

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

Het is nog niet bekend wanneer de clubavonden weer gaan beginnen. Dit 
geldt ook voor de beursdata. Het is de bedoeling dat wij in augustus weer 
een clubblad gaan verspreiden. Daarin wordt u verder op de hoogte gesteld. 
De volgende data zijn gereserveerd: 
 
Dit jaar: 
` 26 augustus 
 23 september 
 28 oktober en 
 25 november 
Beursdata in 2020  
Zie ook het achterblad 

12 september 
10 oktober 
14 november 
12 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ledenadministratie 
 
Wegens overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van onze leden Gerda 
van Hamersveld (Rozengaarde 40, Leusden) en Dik Ruyter (Willem de Zwij-
gerlaan 28, Woudenberg). Van beiden bereikte het bericht van overlijden ons 
pas op een moment dat het niet meer zinvol was om de droeve boodschap te 
verspreiden.  

Dick Klaassen, ledenadministrateur  
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VERSLAG LEDENVERGADERING VAN 26 FEBRUARI 2020 
 

De voorzitter heet alle 36 aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder het 

nieuwe lid, dhr. Rob van Dijk, is welkom. Tevens heet hij Peter Uitenbogaart 

opnieuw welkom als lid. Eind vorig jaar zegde Peter zijn lidmaatschap op, 

maar zijn gezondheid is inmiddels weer zodanig verbeterd dat hij zich op-

nieuw heeft aangemeld.  

In het clubblad van januari was een overzicht van de verzamelgebieden van 

meer dan de helft van onze leden opgenomen. Het belangrijkste doel van dat 

overzicht was en is het bevorderen van het onderling contact tussen de leden 

om na te gaan of er misschien geruild of gehandeld kan worden. Daarvoor 

moeten leden elkaar natuurlijk wel kennen en dat vereist weer het delen van 

adressen en telefoonnummers. Die gegevens kan het bestuur verstrekken, 

maar daar wordt maar zelden om gevraagd. En dat betekent toch een ge-

miste kans.  

Het bestuur ontving de suggestie om per verenigingsavond een keuze te ma-

ken voor een of twee landen en iedereen uit te nodigen hun doubletten of 

ander materiaal van dat land of die landen mee te nemen om tijdens de 

avond het materiaal te bekijken en eventueel zaken te doen. Voor verdieping 

en uitbreiding van de contacten kunnen desgewenst vervolgafspraken (bij-

voorbeeld thuis) worden gemaakt.  

De aanwezige leden voelen wel voor zo’n aanpak. Het bestuur belooft met 

een voorstel te komen welke landen er in de vergadering van maart in het 

zonnetje zullen komen te staan.  

De voorzitter vraagt voorts de leden met klem om te komen met een artikel 

over hun verzameling, want voor een lezenswaardig clubblad kan de redactie 

niet zonder zulke bijdragen. 

De veilingen kunnen uiteraard rekenen op veel aandacht. De resultaten zijn 

als volgt. 

Van de 58 kavels van de reguliere veiling worden er 27 verkocht; de restan-

tenveiling telt 28 kavels die alle een nieuwe eigenaar vinden. Helaas blijven 

de twee sterkavels onverkocht.  

 

Verslag: Martien van Helvert 
Voorzitter 
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Ik ga hier nog even in op het voorstel om tijdens iedere verenigingsavond een 

of twee landen centraal te stellen. Het bestuur heeft de volgende opzet daar-

voor in gedachten.  

Het is onze bedoeling om op zo’n avond zoveel mogelijk leden materiaal van 

het gekozen land mee te laten brengen. Verzamelaars van dat land kunnen 

tijdens de avond de meegebrachte zegels van hun medeleden te bekijken en 

vervolgens wel of niet tot ruilen of kopen te komen.  

Het is wel van belang dat iedereen kenbaar maakt of hij/zij materiaal van dat 

land bij zich heeft en om dat duidelijk zichtbaar te maken stelt het bestuur 

gekleurde post-it blaadjes beschikbaar die op de tafels geplakt kunnen wor-

den met daarop de naam van het gekozen land.  

Tenslotte: het bestuur heeft besloten om voor de eerstvolgende verenigings-

avond te kiezen voor België en Luxemburg. Volgens het overzicht van verza-

melgebieden zijn er elf leden die het ene en/of het andere land verzamelen. 

 

 

Leden die België of Luxemburg verzamelen: 

H. van de Burgwal 

G. van Dam 

T. Dijkstra 

H. Ditewig 

D. Kroon  

D. Mulder  

E. Muller  

A. Niedermeijer 

H. Smit 

F. van Tellingen 

P. Uitenbogaart 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.catawiki.nl/assets/catalog/assets/1/7/3/0/730dac20-df19-012b-da32-001ff3cf7282.jpg
https://assets.catawiki.nl/assets/catalog/assets/2020/1/31/5/6/9/569742f4-443c-11ea-97e3-da90c7f4dc3c.jpg
https://assets.catawiki.nl/assets/catalog/assets/2014/10/2/3/6/8/368a8c32-4a2d-11e4-9026-b23c3b5c11d7.jpg
https://assets.catawiki.nl/assets/catalog/assets/2020/4/14/d/6/8/d68a7726-7e4b-11ea-8773-0d9d679e03b5.jpg
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En hoe nu verder ? 

Wanneer zien we elkaar weer ? We gaan er vooralsnog van uit dat de ge-

plande bijeenkomst op 27 mei en de beurzen op 9 mei en 13 juni in elk geval 

geen doorgang zullen vinden.  

Of de bijeenkomst van 26 augustus wel doorgang zal vinden ? We hopen het 

van ganser harte, maar het blijft koffiedik kijken. Hoe dan ook, we moeten 

ons geduld bewaren en netjes de aanwijzingen blijven volgen die we van de 

deskundigen opgelegd krijgen.  

Intussen is er voor een postzegelverzamelaar altijd wel wat te doen om 

zijn/haar collectie in goede conditie te houden. Daar wens ik alle leden veel 

plezier bij toe en hoop u allen weer te zien in het komend seizoen 2020-2021. 

Mede namens de bestuursleden, 

 
Verslag: Martien van Helvert 

Voorzitter 
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PARIJS 1870-1871: POSTVERVOER NAAR EEN BELEGERDE STAD 
DEEL 2: DUIVENPOST 

 

Dankzij de luchtballonnen was het postvervoer vanuit Parijs naar het onbe-

zette deel van Frankrijk op een redelijk betrouwbare manier gerealiseerd, 

maar voor post in de omgekeerde richting was een luchtballon  niet geschikt. 

De wind bepaalde welke route word gevaren en het was zo goed als onmoge-

lijk om binnen de muren van Parijs een ballon aan de grond te zetten.  

Om de retourpost te verzorgen werd de hulp ingeroepen van de Parijse dui-

venmelkers.   

In 1870 was de postduivensport vanuit België nog 

niet doorgedrongen in heel Frankrijk, maar in Parijs 

was er wel al een postduivenvereniging, genaamd 

L’Espérance, waarin men voornamelijk duiven hield 

die afkomstig waren uit het noorden. Direct toen Pa-

rijs belegerd werd, vatten de leden van L’Espérence het plan op om hun dui-

ven buiten Parijs te brengen, zodat die voor berichten uit de buitenwereld 

zouden kunnen zorgen. Zo verzamelden zij 108 duiven bij station Montpar-

nasse met de bedoeling ze met de trein buiten Parijs te brengen. Er moesten 

echter eerst nog wat formaliteiten worden vervuld, maar toen die geregeld 

waren, was het te laat: de Duitsers hadden de spoorweg al afgesloten.  

Daarop stelden de duivenhouders voor hun duiven dan maar per luchtballon 

de stad uit te brengen, waarbij ze aanboden zelf als verzorgers mee te reizen.  

Aldus geschiedde. De ene na de andere duivenmelker reisde met een lucht-

ballon mee over de vijandelijke linies.  

Nadat de ballon in veilig gebied was 

geland, bracht men de duiven eerst 

naar Tours waar een delegatie van de 

Franse regering tijdelijk gevestigd 

was. Later toen de regering moest 

uitwijken naar Bordeaux bracht men 

de duiven naar Poitiers. Na de nodige 

verzorging werden de duiven per 

trein zo ver mogelijk richting Parijs  
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vervoerd, daar voorzien van berichten om vervolgens te worden gelost. Aan-

vankelijk kon dat nog in de regio Orleans (ongeveer 100 km van Parijs), later 

in de regio Tours (ongeveer 200 km) Op die manier werden er in de periode 

tot medio februari in totaal 302 duiven gelost, waarvan er slechts 59 met hun 

berichten in Parijs aankwamen. Waarom zo’n vreemd laag rendement. Van 

de 60 duiven die het laatst werden gelost bereikten slechts 3 hun hok in Pa-

rijs. Waarschijnlijk waren de duiven niet of nauwelijks getraind. Wedvluchten 

vonden toen nog maar zelden plaats en onder oorlogsdreiging al helemaal 

niet. Bovendien werkte het seizoen tegen. Het beleg van Parijs duurde van 

september 1870 tot februari 1871. De laatste maanden was het echt winter 

met sneeuwstormen en al. Waarschijnlijk hebben de duivenhouders eerst 

hun meest geschikte duiven meegegeven en later de minder ervaren dieren. 

Enkele teruggekeerde duiven zijn voor een tweede en zelfs derde keer met 

de ballon meegegeven. Eén daarvan was eigendom van de voorzitter van 

L’Espérance die zelf ook met de ballon 

was meegevaren. Deze duif is later opge-

zet en staat in het Postmuseum in Pa-

rijs.Op een gegeven moment werd de 

duivenpost naar Parijs open gesteld voor 

het publiek. Iedereen kon tegen betaling 

een soort telegram naar familie en vrien-

den in Parijs sturen. Dat werd in enkele 

maanden een enorm succes. De berich-

ten werden toen niet meer op papier af-

gedrukt maar op een soort microfiches. 

Die techniek werd uitgevonden door een 

Parijse fotograaf. Hij fabriceerde vliesjes 

van een soort gelatine waarop hij micro-

scopisch kleine teksten kon afdrukken.  

In totaal zijn er bijna 100.000 berichten 

verstuurd. En alles is bewaard gebleven en nog steeds te zien in het Musée 

Postal te Parijs.  

Bron: Wikepedia en catalogus Yvert & Tellier  
Bewerking: Martien van Helvert  
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EEN DRUKKER VAN WAARDE: 
TENTOONSTELLING OVER DE MAKER VAN POSTZEGELS EN BANKBILJETTEN 

 

De ‘snip’, het ‘roodborstje’ of de ‘watertoren’, wie kent ze nog: de mooiste 
guldenbiljetten die ons land heeft gehad?  
Er is nu een interessante tentoonstelling, gewijd aan de drukker van al dit 
moois: Joh. Enschedé. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op een groot scherm kunnen bezoekers hun eigen bankbiljetten ontwerpen 
 
HAARLEM 
‘Kijk eens, hoe mooi en gedetailleerd zo’n bankbiljet eruit ziet.’ Op het 
scherm staat een ontwerp, Mart van de Wiel laat er een vergroting van zien. 
Van de Wiel is medewerker van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. De 
afgelopen jaren heeft hij heel wat tijd gestoken in een tentoonstelling over 
een belangrijk onderdeel van het archief. “De collectie Joh. Enschedé”. Die is 
in 2015 aan ons overgedragen. Het is heel uitgebreid, met meer dan 2,5 kilo-
meter aan archiefstukken. Ook horen er schilderijen en veel drukkersvoor-
werpen zoals stempels, lettertjes en drukpersen bij.’ 
Het provinciale archief is ondergebracht in een sfeervolle ruimte: de middel-
eeuwse Janskerk, met 701 jaar het oudste gebouw van de stad.’ 
De inrichting was verouderd, het gebouw wat versleten, daarom is het de af-
gelopen jaren gerestaureerd en opnieuw ingericht. ‘We konden toen onze 
studiezalen drastisch verkleinen, omdat steeds meer mensen digitaal in ons 
archief kijken’, zegt Van de Wiel. ‘Zo kwam er ruimte vrij voor een  
permanente tentoonstelling met stukken uit de Enschedé-collectie.’ Het ver-
nieuwde archief en de tentoonstelling zijn eind november in gebruik geno-
men. 
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VERVOLG VAN EEN DRUKKER VAN WAARDE: 
 

MUZIEKDRUK 
Wie Joh. Enschedé zegt, zegt bankbiljetten en postzegels. Daar is deze druk-
ker van waardepapieren groot mee geworden. Maar dat was niet altijd zo. 
‘Het bedrijf is in 1703 opgericht, maar oprichter Izaak en nog meer zijn zoon 
Johannes deden er alles aan om groot te worden. Ze werden stadsdrukker 
van Haarlem, namen een letterzetterij over en ontwikkelden en kochten tal 
van lettertypes. Sommige verkochten ze door, andere hielden ze voor zich-
zelf.’ 
Die bijzondere lettertypen en ook de stempels voor muziekdruk kwamen van 
pas toen werd gevraagd dingen te drukken die moeilijk nagemaakt konden 
worden. ‘Kijk, hier heb je het eerste papiergeld, uit 1814’, wijst Van de Wiel 
naar een bankbiljet in een lade. ‘Al die kringeltjes kon de drukker maken door 
muziekstempels op een andere manier dan normaal te gebruiken. En voor de 
tekst gebruikte hij tien verschillende lettertypen die niet bij andere drukke-
rijen in voorraad waren.’ 
BIJBELS 
De tentoonstelling is niet groot, maar door de aantrekkelijke opstelling wel 
de moeite waard. De kern wordt gevormd door drie ‘eilanden’, grote meu-
bels met ieder een aspect van de drukkerij. Op een van de eilanden is een au-
thentieke achttiende-eeuwse pers geplaatst. 
We kunnen van alles laten zien, voor een deel met ‘magnifiers’, beeldscher-
men waarop de voorwerpen in de vitrine getoond en uitvergroot kunnen 
worden’, zegt Van de Wiel. Hij laat zien hoe fijn gedetailleerd sommige kleine 
stempels zijn afgewerkt. De meubels bevatten diepe laden, waarin ook voor 
 

about:blank
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VERVOLG VAN EEN DRUKKER VAN WAARDE: 
 

werpen uit de collectie te zien zijn. ‘Die gaan we zo nu en dan vernieuwen. Er 
zijn diverse voorbeelden van oud drukwerk, waaronder ook prachtige bijbels 
en psalmboeken. Daar heeft Enschedé er heel wat van gedrukt.’ 
Interessant zijn ook de ontwerpen voor postzegels. Door de laden is meer te 
zien dan je op het eerste gezicht zou denken. 

Naast de drie ‘eilanden’ zijn er ook drie ‘hoe-
maak-je-dat’-tafels. ‘Bezoekers kunnen daarop 
zelf aan het werk met losse lettertjes, maar op 
een beeldscherm kunnen ze ook hun eigen 

bankbiljet ontwerpen’, zegt Van de Wiel. 
Dat is nog niet alles. Er is nog een zaaltje in een zijbeuk van de kerk, waar 
wisseltentoonstellingen worden gehouden. ‘Momenteel laten we daar een 
keuze uit de verzameling stempels van Enschedé zien.’ 
In de verdieping daarboven is een Historisch Druk-LAB ingericht. ‘Groepen, 
bijvoorbeeld schoolklassen, kunnen daar onder begeleiding met enkele ne-
gentiende-eeuwse persen aan het werk’, aldus Van de Wiel. Wie toch in 
Haarlem is, doet er goed aan even bij het archief naar binnen te gaan. ‘We 
zijn te vinden in een mooi stukje Haarlem, dat bij toeristen nauwelijks be-
kend is.’ 
Toch is het gebouw niet moeilijk te vinden, je komt er langs als je van het sta-
tion naar de Grote Markt loopt. De toegang is gratis. 
 
N.a.v. ‘Joh. Enschedé – Drukker van waarde’  
Tentoonstelling in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem.  
Open: ma-vr 9.00-17.00 uur, elke 3e zaterdag van de maand 09.00-16.00 uur. 
noord-hollandsarchief.nl 
 

Bron : Nederlands Dagblad dd 9-12-2019 
Bewerking : Dick Klaassen  
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HERDENKING BEVRIJDING KAMP AMERSFOORT 
 

 

Op 19 april vond de herdenking plaats van de bevrijding van het concentra-

tiekamp Amersfoort in 1945. In samenwerking met de directie van het Kamp 

heeft ons lid Dick Klaassen een prachtige herdenkingszegel ontworpen die als 

persoonlijke postzegel in velletjes van tien stuks gedrukt zijn. In het Maand-

blad Filatelie van april is er aandacht besteed aan het verschijnen van de ze-

gel. In de Leusder Krant verscheen een interview met de ontwerper en  Dick 

Kroon gaf een interview over de herdenkingszegel bij RTV Utrecht. 

Vanwege de corona-omstandigheden kon de jaarlijkse herdenking van de be-

vrijding dit keer niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De vele honder-

den oud-gevangenen, hun nabestaanden en andere belangstellenden konden 

dit jaar thuis kijken naar een digitale herdenking met interviews, koorzang en 

een documentaire over de geschiedenis van het Kamp. Op de website van 

het Kamp kan deze aangepaste viering nog worden bekeken.  

Het bestuur van De Loupe beschikt nog over een aantal velletjes met de 

Kampzegels. U kunt ze bestellen bij onze penningmeester Geurt Ditewig; geef 

uw naam en adres en het gewenst aantal velletjes door aan penningmees-

ter@deloupeleusden.nl. 
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 
 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

 
Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend ge-
maakt aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
Voor onze privacyregels kunt u terecht op onze website van De Loupe 
 
 
 
 
  

Contributie 01-01-2020 t/m 31-12-2020:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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ADVERTENTIE 

 

 
G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal 
transport, zowel nationaal als inter-
nationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de 
food- als in de non food industrie. Het 
bedrijf bestaat uit een groep van vak-
kundige medewerkers, uitgerust met 
modern equipement. Onder ons equi-
pement bevindt zich o.a. onze vloot 
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydrauli-
sche spindlejack systemen, sleep- en 
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen 
door ons team op basis van zowel re-
gie, turn-key als aangenomen werk 
worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 

organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in 
“De Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar di-
verse handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te 
koop aanbieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u 
bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. “De Til” ziet u 
daarna aan uw rechterhand 
op de hoek van de zevende 
straat, de laatste zijstraat 
voor de volgende stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

 

Voor zover nu bekend in 2020  
12 september, 10 oktober,  

14 november en 12 december 


