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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij De Gans 
Maanlander 31, Amersfoort 

 
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

BESTUUR 
Voorzitter Martien (M.A.G.M.)  

van Helvert 
voorzitter@deloupeleusden.nl 

033-4946454 
Vicevoorzitter Dick (D.J.G.) Kroon vicevoorzitter@deloupeleusden.nl 

06-48422246 
Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-

Postma 
Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmeester Geurt (G.) Ditewig penningmeester@deloupeleusden.nl 
0318-513222 

Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactpersoon Michel (M.) Jimmink 

Benedictijnenhove 25 
3834 ZA Leusden 

rondzending@deloupeleusden.nl 
033-4945392 

 
Financiën RZV NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. De Loupe RZV 

   
OVERIGEN 
Redactie club-
blad 

Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

redactie@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Kavelbeheer Mees (M.A.) Heijink 
Coniferenlaan 17 

3904 KR Veenendaal 

0318-524595 

Leden 
administratie 

Dick (D.P.) Klaassen d.p.klaassen@hccnet.nl 
06-14114128 

Pers Leo (L.J.) van Asselen lva51@hotmail.com 
Verspreiding 
clubblad 

Anita (A.M.) Menting 
 

am.menting@ziggo.nl 
033-4630445 

Clubcatalogi 
Europa 

Mees (M.A.) Heijink 0318-524595 

   
ERELID Toos (C.A.) Lijnsvelt-v.d. Heuvel 

 

mailto:d.p.klaassen@hccnet.nl
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INHOUDSOPGAVE 
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 24 Maandelijkse beurs in de Til 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Op maandag 14 december deelde minister-president Rutte mee dat het kabi-

net besloten heeft tot een bijna volledige lockdown omdat de huidige maat-

regelen om corona terug te dringen onvoldoende resultaat laten zien. 

Nieuwe, strengere maatregelen zijn noodzakelijk en zijn ingegaan op 15 de-

cember. Deze maatregelen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat con-

tacten tussen personen tot het minimum worden beperkt. Alleen zo kan de 

groei van het aantal besmettingen worden bestreden.  

 

Nu de rijksoverheid alles op alles zet om de groei van het aantal besmettin-

gen terug te dringen, acht het bestuur van De Loupe zich vanzelfsprekend 

verplicht om ten volle mee te werken aan het bereiken van dat doel.  

 

Het bestuur heeft daarom besloten de bijeenkomst van 6 januari 2021 niet 

door te laten gaan. Ook de beurs van zaterdag 9 januari gelasten we af.  

 

Of de bijeenkomst op de daarna geplande 26ste januari wel doorgang kan vin-

den, kunnen we nu nog niet inschatten. Wij informeren jullie daar nog over.  

 

Achter de schermen zijn we bezig met diverse formele zaken waarvan jullie in 

de afgelopen maanden in de verschillende clubbladen de resultaten gezien 

hebben. Het betreft het aangepaste Huishoudelijk Reglement (oktober) en de 

privacyverklaringen (november). Ten aanzien van het HR ontving het bestuur 

een reactie van een van de leden betreffende de ballotage van kandidaten 

voor het lidmaatschap van onze vereniging (artikel 2). Verderop in dit num-

mer treft u de bestuurlijke reactie aan en we verzoeken u daarvan kennis te 

nemen ten behoeve van de latere behandeling van het aangepaste Huishou-

delijk Reglement. Het is waarschijnlijk een overbodige opmerking, maar we 

verzoeken u die clubbladen te bewaren zodat u ze kunt gebruiken ter voor-

bereiding van die latere behandeling.  

 

En dan dit nog: vanuit het bestuur verkopen wij nieuwe Nederlandse zegels 

tegen de nominale waarde. PostNL betaalt in ruil hiervoor een bonus aan de  
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VERVOLG VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 

vereniging plus het tarief voor een grote advertentie in ons clubblad. Daar-

naast verkoopt de vereniging aan enkele bedrijven rollen van tweehonderd 

en honderd zegels van 1 resp. 2 eenheden. Met name voor die verkoop van 

zegelrollen zoeken wij nog afnemers en we stellen het op prijs als u in uw 

kennissen- en vriendenkring eens nagaat of daar mogelijk klanten voor deze 

service zijn. 

 

Tenslotte wens ik ieder van u, ondanks het uitvallen van alweer een bijeen-

komst, fijne feestdagen en een gezond 2021 toe. 

Martien van Helvert 

Voorzitter 

 
In verband met de foute nummering van het vorige clubblad, heeft dit 
clubblad nummer 8a gekregen. 
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BESTELFORMULIER 
voor de (eigen) KERSTZEGELS 2020 van Postzegelvereniging 
De Loupe te Leusden  

 
  Ook dit jaar weer ontworpen door Dick Klaas-

sen! 

Ik bestel …….. velletje(s) van De LOUPE Kerstzegels  (Prijs:  € 

9,00 per vel voor leden) 
 

NAAM …………………………………………………………… 
 
Adres …………………………………………………………… 
 
Pc/Woonpl.…………………………………………………………… 
 
Emailadres…………………………………………………………… 
 
Telefoon …………………………………………………………... 
 
 
Betaling graag naar IBAN: NL29 INGB 0003 0845 83 
    t.n.v.  Ver. v. Postzegelverz.  De LOUPE 

Of telefonisch naar Trientsje Dijkstra 06-11003145 
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ADVERTENTIE 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Vergadering 6 januari 2021 gaat helaas niet door 

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

De gereserveerde vergaderdata in 1e helft 2021 
 27 januari 
 24 februari 
 24 maart 
 28 april 

26 mei 
 

De beursdata staan op de achterpagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ledenadministratie 
 

Tegen het lidmaatschap van onderstaand nieuw lid zijn geen bezwaren inge-

bracht. Derhalve kunnen wij hem nu als volwaardig lid van de Loupe welkom 

heten. 

 

J. (Jan) Mulder, Hunze 7, 3961 JA Wijk bij Duurstede 

 
Dick Klaassen, ledenadministrateur 
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ADVERTENTIE  
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DE BALLOTAGE VAN NIEUWE LEDEN VAN DE LOUPE 
 

 

In het clubblad van oktober 2020 staat op de pagina’s 22, 23 en 24 de tekst 

van een aangepast Huishoudelijk Reglement afgedrukt. In artikel 2 van dat 

HR staat heel summier aangegeven dat een kandidaat-lid wordt voorgesteld 

in het clubblad en dat diens kandidatuur onderhevig is aan een ballotage 

door de zittende leden..  

Een van onze leden reageerde hierop als volgt:  

 

Art 2 gaat over nieuwe leden en de mogelijkheid bezwaren aan 
te geven. Wat mij niet duidelijk is:  
1. Wat voor soort bezwaren wel en niet ontvankelijk zijn, is on-
derbouwing gewenst of volstaat het te kennen te geven dat er 
bezwaar is.  
2. Hoe worden bezwaren gewogen, hoe vindt de besluitvorming 
erover plaats: wel of geen grond tot weigering van een toekom-
stige lid;  
3. Hoe wordt een toekomstig lid geïnformeerd over een geuit 
bezwaar en kan hij of zij daartegen in verweer gaan; wie beslist 
uiteindelijk (bestuur of leden).  

 
Ik ga er niet vanuit dat de situatie zich voor zal doen, maar een 
HR moet ook op niet waarschijnlijke zaken anticiperen.  
Heeft zich ooit een situatie voorgedaan met steekhoudend be-
zwaar? (Ik kan mij voorstellen een persoon te weigeren, die in 
een andere postzegelvereniging persoonlijk, bestuurlijk of finan-
cieel over de schreef is gegaan (bv wanbetaling, fraude met ka-
vel oid), maar hoe zouden leden dat kunnen weten?). Ik zou het 
jammer vinden als persoonlijke onmin reden is om iemand te 
weigeren.  

 
Het bestuur heeft zich over de kwestie gebogen en dit is onze reactie: 
 
Hoe gebrekkig en inefficiënt de methode ook is, wil het bestuur de bal-
lotage an sich toch handhaven. In de voorbije 32 jaar is er niet één  
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VERVOLG VAN DE BALLOTAGE 
 

keer een bezwaarprocedure opgestart, maar wanneer het geval zich 
voordoet staat het huidig bestuur de volgende procedure voor ogen.  
Het uitgangspunt is dat we het principe van hoor en wederhoor willen 
toepassen en dat de afhandeling zo discreet verloopt dat er ongeacht 
de uitkomst niemand gezichtsverlies hoeft te lijden. 

1. Een duo van bestuursleden hoort de indiener van het bezwaar, 

verzamelt eventuele bewijzen en maakt hier een verslag van; 

2. Hetzelfde duo hoort de kandidaat, confronteert deze met het 

bezwaar en maakt een verslag van het gesprek; 

3. De indiener van het bezwaar wordt geïnformeerd over de 

zienswijze van de kandidaat; 

4. Aan de indiener van het bezwaar en de kandidaat wordt ge-

vraagd of hij zijn bezwaar, resp. zijn kandidatuur handhaaft; 

5. Wanneer beide personen persisteren, neemt het bestuur een 

beslissing en deelt die mee aan beiden. Basis van die beslissing 

is artikel 16, eerste zin, van het HR. Het bestuur wil niet de het 

finale besluit door de ledenvergadering laten nemen omdat de 

geheimhouding dan niet te garanderen valt.  
 

Verslag: Martien van Helvert 
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KERSTMIS 
 

 
In deze bijdrage leek het mij toepas-

selijk om in het decembernummer 

van ons clubblad iets meer over de 

kerst en de aan kerst gerelateerde 

kerstpostzegels te schrijven. Wist U 

dat de eerste kerstzegel ter wereld al 

in 1898 door Canada werd uitgege-

ven  ?                                                                                          

In de loop van de 20e eeuw kwam de uitgifte hiervan echter pas eind 50-er ja-

ren in zwang. Hoewel Nederland reeds in 1930 vele landen in Europa was 

voorgegaan. Vooral vanaf ca. 1960 werden vooral door Engelstalige landen 

kerstzegels uitgegeven.  

 

Ook de Scandinavische landen droegen hun steentje bij met o.a. de zgn. 

“Jul”-zegels.  
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VERVOLG KERSTMIS 
 

Klassieke christelijke motieven zijn er in vele variaties, maar ook germaanse 

(heidense) motieven en decoraties.  

 

Ook gastronomische (kerst)verrassingen maken een verzameling heel divers.  

 

 

 

 

 

 

Niet onvermeld mogen natuurlijk de uitgiften van Christmas Island blijven, 

evenals de speciale “Christkindl”-afstempelingen van de Oostenrijkse post.  

 

 

 

 

 

Hier kan men vanaf 1950 in de plaats Christkindl de kerstpost van een speci-

aal stempel laten voorzien.  
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VERVOLG KERSTMIS 
 

Rond de eeuwwisseling sloeg Nederland echter door 

met de hoeveelheid kerstzegels (decemberzegels), die 

elk jaar weer opnieuw worden uitgegeven. Regelmatig 

werden er wel 20 verschillende zegels in een velletje 

uitgegeven. Voor de verzamelaar een extra kosten-

post en voor de posterijen een extra bron van inkom-

sten, omdat een compleet vel rechtstreeks in de ver-

zameling van de verzamelaar terecht komt, zonder dat 

men er een dienst voor heeft moeten verrichten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Snellenberg 
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SACHSEN-DREIER GEVEILD VOOR 70.000 EURO 
 

Er wordt nogal eens gemopperd over de onmogelijkheid zegels te kopen of te 

verkopen. Ze zijn te duur, of niet te koop, of  bij verkoop brengen ze niets op. 
Dat het laatste zeker niet altijd klopt bewijst het feit dat de zogenaamde 

Sachsen-Dreier, een zegel geplakt op een stuk van de  Saksische staatsloterij in 

1851, in december 2019 werd verkocht. Voor 70.000 euro ging Sachsens eerste 

postzegel over de tafel. 

Voor postzegelhandelaar Uwe Gebauer is de Sachsen-Dreier iets heel bijzon-

ders. "Het is een extreme prijs voor 
een postzegel," zei hij. "Het briefje 

zelf is ook al heel bijzonder. Maar het 

is ook een extreme prijs en ik denk 
niet dat dat nog vaak zal gebeuren. 

Daarvoor is deze zegel te schaars, en 

zeker in deze fraaie toestand”. 

De Sachsen-Dreier is een van de be-

kendste en oudste Duitse postzegels. 

Het rode cijferzegel van 3 pfennig 
werd op 29 juni 1850 uitgegeven 

door het koninkrijk Saksen en was 
frankeergeldig vanaf 1 juli 1850 tot 

en met 31 december 1857. De zegel  
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VERVOLG SACHSEN-DREIER GEVEILD 
 

 

was bestemd voor kruisbandzendingen, dat wil zeggevooral kranten in een 

adreswikkel. Meestal was de zegel half op de krant en half op de adreswikkel 

geplakt, opdat de krant niet uit de wikkel zou glijden.  

 

 

Tot zover het artikel dat verscheen in de KNBF Nieuwsbief nummer 127 van 

november 2020. 

Wat ik (dpk) na het lezen van een dergelijk artikel vaker doe is Google laten 

zoeken naar het woord “Sachsen-Dreier”. Ik moet zeggen: deze keer kwamen 

er verrassende resultaten. 

 

In de eerste plaats : 

 

 

 

Het blijkt dat de zegel niet zo duur hoeft te zijn. Bij Catawiki is die afgeslagen 

op € 770. Nog wel een stevig bedrag maar toch een stuk minder dan bij Herr 

Gebauer. En ja, hij zit niet op een briefje van de loterij, maar wel ongestem-
peld. 

 

In de tweede plaats een artikel met aanvullende interessante informatie op de 

site van Borek, een grote Duitse postzegelhandel. Zij hebben er twee in de aan-
bieding, voor € 4.800 en  € 8.800.  
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VERVOLG SACHSEN-DREIER GEVEILD 
 

 

Duitsland bekendste postzegel  

de legendarische “Sachsen-Dreier” 
Meer dan 165 jaar geleden, op 29 juli 1850, verscheen met de “Sachsen-

Dreier” de eerste postzegel van het koninkrijk Sachsen. Na Beieren met z’n 

“Schwarzer Einser” was Sachsen pas de tweede Oud-Duitse staat die een 

frankeerzegel uitgaf. Vandaag heeft de “Sachsen-Dreier” zijn Beierse voor-

beeld ver achter zich gelaten en is de Nr. 1 onder de beroemdste Duitse post-
zegels. 

 

Nog maar weinig exemplaren aanwezig 

Gedrukt werd de postzegel “Sachsen, 3 pfennig rood” in Leipzig – en wel in 

een oplage van 500.000 stuks.  Omdat hij meestal werd gebruikt voor het ver-
zenden van kranten, werd een groot deel van de oplage bij het openen van 

het krantenwikkel verscheurd. Daarnaast gingen op 10 december 1851 op 
last van de Hoofddirectie der Post te Leipzig alle 36.882 niet verkochte exem-

plaren van de “Sachsen-Dreier” in vlammen op. Bijna een eeuw later ver-

brandden veel andere van de intussen al kostbaar geworden zegels tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Naar schatting bestaan er vandaag nog drie tot vier 

duizend exemplaren  Maar juist deze zeldzaamheid heeft de “Sachsen-Dreier” 

gemaakt tot  wat hij nu is: Eén van grootste kostbaarheden van de Duitse 
postgeschiedenis. 

 

Hoogtepunt van iedere postzegelverzameling 

Sedert het begin der filatelie nam de waarde van de “Sachsen-Dreier” voort-

durend toe. Tegenwoordig hoort hij tot ’s werelds grootste bijzonderheden. 
Daarom scheiden bezitters maar zelden van hun exemplaar. Want van de ene 

kant heeft deze postzegel een aanzienlijke en vaste waarde in tijden van on-

zekere financiële markten en lage rentes, aan de andere kant vormt de 

“Sachsen-Dreier” voor echte verzamelaars het hoogtepunt van hun persoon-

lijke collectie. Deze postzegel-legende verleent daar een onvergelijkbare his-
torische en filatelistische waarde aan. 

 
Tekst: Richard Borek Briefmarken 

Vertaling: Dick Klaassen 



vvpv de Loupe 19 december 2020 

VERVOLG SACHSEN-DREIER GEVEILD 
 

En verder nog: 
 

 
Een boek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een verzamel cd 
 
 
 
 
 
 

 
Een fietsroute 
 
 
 
 
 

 
 
En nog een website voor elektronica-
nerds 
 
 
 

Samenstelling : Dick Klaassen 
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Enkele kerstzegels uit  België, Duitsland, Engeland, Luxemburg en Frankrijk 
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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:  
 
 
 
 
 

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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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. 

 

De gereserveerde data 1ste helft 2021 
13 februari, 13 maart 

10 april, 8 mei en 12 juni 


