
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

v
e

re
n

ig
in

g
s

b
la

d
 

Afzender: 
Landweg 6, 
3833 VL Leusden 

 

w
w

w
.d

e
lo

u
p

e
le

u
sd

e
n
.n

l 

33e jaargang nr. 2 
april 2022 



vvpv de Loupe 2 april 2022 

 
 

WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij Torendruk 

Touwslager 3, Nijkerk 
 

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@deloupeleus-

den.nl 
06-48422246 

Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmees-
ter 

 
Geurt (G.) Ditewig 

penningmeester@deloupeleus-
den.nl 

0318-513222 
Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactper-
soon 

Michel (M.) Jimmink 
Benedictijnenhove 25 

3834 ZA Leusden 

rondzending@deloupeleusden.nl 
06-52898698 

 
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 

 
Rob van Dijk 

 
06-34650650 

Clubcatalogi 
Europa 

 
Mees (M.A.) Heijink 

 
0318-524595 

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

 

mailto:d.p.klaassen@hccnet.nl


vvpv de Loupe 3 april 2022 

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

Inhoud van dit nummer: 
 
 blz. 5 Voorwoord van de voorzitter
  6 Agenda 
  7 Verslag ledenvergadering 
` 8 Speciale kavellijst 
  10 Oplossing Postzegelkruiswoord-

raadsel 
  10 Sterkavels 

   11 Nederland Fietsland, deel 1  
  16 Kavellijst 
   20 Vuchtelingen 
 26 Aanmeldingsformulier De Loupe 
 
  



vvpv de Loupe 4 april 2022 

 
 

ADVERTENTIE 
 

  



vvpv de Loupe 5 april 2022 

 
 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

Na de lezing door Gerda Weimar over de relatie tussen vlinders en hun soort-

gebonden bloemen heeft er zich opnieuw een lid  aangemeld voor het ver-

zorgen van een powerpointpresentatie. Edwin Muller zal ons in de bijeen-

komst op 20 april informeren over de briefkaartpost tijdens het Duitse Rijk 

(1871 tot 1945). Veel van onze leden verzamelen zegels en poststukken van 

Duitsland en zij zullen dus zeker aan hun trekken komen, maar volgens mij zal 

iedereen geboeid raken door de opzet van Edwins collectie. Het is een uitge-

lezen moment voor iedereen om naar De Til te komen en dus ook voor leden 

die niet zo vaak de clubavonden bezoeken.  

We hebben de laatste tijd van diverse zijden filatelistische boeken en boekjes 

gekregen en gaan die in onze restantenveiling aan de leden aanbieden. El-

ders in dit maandblad vindt u een overzicht van de 17 boeken. Neem s.v.p. 

op 20 april de tijd om ook deze kavels goed door te nemen. De opbrengst er-

van gaat naar onze vereniging.  

Tot ziens op 20 april.             

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 

 

Agenda vergadering 20 april 2022  
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 

 

 19.00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Presentatie Het Duitse Rijk door Edwin Muller 
4. Verloting aanwezigheidsprijzen 
5. Veiling  
6. Pauze  
7. Verloting 
8. RestantenVeiling  
9. Sluiting 

 
 
De gereserveerde vergaderdatum  
2022 
 
25 mei  
24 augustus 
28 september 
26 oktober 
23 november 
 
De beursdata staan op de achterpagina 
 
 
 

Van de ledenadministratie 

 

Tegen het lidmaatschap van de heer Arno Kamman uit Huizen zijn geen be-
zwaren ingediend. Hij is nu dus officieel lid.  
En derhalve nu officieel: Van harte welkom, Arno! 
 
 

Dick Klaassen, ledenadministrateur 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 23 MAART 2022 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezige 33 leden van harte 

welkom. Vervolgens meldt hij dat er een serieuze belangstellende is om de 

financiële administratie van het rondzendverkeer voor zijn rekening te ne-

men. De kandidaat kiest ervoor om te beginnen met een proefperiode om zo 

te ervaren of de werkzaamheden matchen met zijn andere activiteiten en 

verplichtingen.  

Onlangs zegde Jan van der Meer zijn lidmaatschap van De Loupe op. Hij was 

op 14 februari 1990 het eerste lid van de vereniging en heeft binnen de ver-

eniging zowat alle functies vervuld die er maar te vergeven waren. Om hem 

daarvoor te danken brengt een vertegenwoordiging van het bestuur binnen-

kort een bezoek aan hem en zijn echtgenote.  

Om de zieke Pieter Dijkstra een hart onder de riem te steken en hem een 

spoedig herstel toe te wensen, circuleert er een kaartje.  

De voorzitter kondigt aan dat Edwin Muller in de aprilbijeenkomst een Po-

werPointpresentatie gaat verzorgen over een project waarin hij al heel veel 

tijd heeft geïnvesteerd: de briefkaartpost tijdens het Duitse Rijk (1871 tot 

1945).  

De voorzitter zet de schrijvers van de artikelen in het huidige verenigingsblad 

in het zonnetje. Zowel Rob van Dijk als Dick Klaassen leveren met enige regel-

maat zeer lezenswaardige verhalen aan die het blad “een stuk” aantrekkelij-

ker maken. Het spontane applaus dat de leden hen hiervoor geven, is meer 

dan verdiend. 

De reguliere veiling start direct na de verloting van de aanwezigheidsprijzen. 

Van de reguliere kavels, 57 in totaal, worden er 30 verkocht. Vervolgens is er 

volop tijd om onderling te postzegelen, loten aan te schaffen en de kavels 

van de restantenveiling te bezichtigen.  

De agenda van deze avond bevat een primeur: in de veiling van restanten 

wordt een verhoogd startbod gehanteerd; van één naar twee euro’s per ka-

vel. De kwaliteit van de kavels is redelijk te noemen en van de 58 aangebo-

den kavels worden er 45 verkocht. De veilingresultaten van deze en volgende 

maanden worden nauwgezet bijgehouden, zodat na een evaluatie bepaald 

kan worden of de verhoging van het startbod leidt tot betere resultaten voor 

de inzenders en kopers.    
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VERVOLG VERSLAG 

 

Het grote aantal kavels kost wat meer tijd om aan de man gebracht te wor-

den, waardoor de avond pas tegen half elf gesloten kan worden. Niemand 

klaagt hierover.  

Verslag: 

 Martien van Helvert 

 

Overzicht van kavels met filatelistische literatuur op de veiling van 20 april 

2022 

1. A postal history of Curacao 

2. De post vanuit de Nederlanden 1813-1853 

3. Postmerken en postinrichtingen in Nederland tot 1871 

4. Jubileumboek 70 jaar verzamelaars van poststukken en poststempels 

5. Poststempel-catalogus Nederlands Indië 1864 – 1942 

6. Korte kroniek van de geposte brief 

7. Machinestempels 

8. Specialiteiten-catalogus 2006 – 2011 

9. Queen Elisabeth II stamp catalogue (1977 silver jubilee issue) 

10. Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en koloniën 

1934 

11. Geuzendam’s catalogus der oude brieven Nederland 1667 – 1850 

12. Geuzendam’s catalogus van de postwaardestukken van Nederland en 

O.R. 

13. De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met prijsnote-

ringen 

14. De poststempelfabriek bij ‘s Rijks munt 1865 – 1901 

15. Eerste dag-brieven 1852 tot 1950 en van 1950 tot 1990 met prijsno-

teringen 

16. Grootrondstempels van Nederland 

17. Catalogus van de postzegels uitgegeven door het rebellerende re-

gime van de republiek Indonesië 17 augustus 1945 tot 27 december 

1949 
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Sterkavels 
Nummer Omschrijving Cataloguswaarde Inzet 

1 Stokboek Oostenrijk met zeer veel 
zegels, meest gestempeld. € 400,00 € 30,00 

2 2 albums vol met zegels van alle 
continenten, met ook duurdere 
zegels Niet te schatten € 20,00 
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NEDERLAND FIETSLAND – DEEL 1 
 

 
De fiets is niet weg te denken uit ons 
straatbeeld. Vrijwel iedere Nederlander 
is in het bezit van zo’n rijwiel, in ons land 
zijn er niet minder dan 18 miljoen fietsen 
op de weg. Buitenlanders verbazen zich 
over een enorme hoeveelheid van bijna 
11.000 fietsen die op werkdagen rond 
het station van Utrecht geparkeerd 
staan. Wat maakt dit vervoermiddel zo 
populair, en is deze populariteit iets wat typisch is voor ons land? In dit arti-
kel gaan we in op het vervoermiddel dat iedereen kent: de fiets. 

 
Het fenomeen fiets kent een lange ge-
schiedenis. De eerste vermelding van een 
ontwerp dat op een fiets lijkt dateert uit 
1493 en wordt toegeschreven aan Gian 
Giacomo Caprotti, een leerling van Leo-
nardo da Vinci. Veel later, in 1791, zou 
Comte de Sivrac in het Palais-Royal in Pa-
rijs een soort loopfiets gedemonstreerd 
hebben, de célérifère. Deze houten twee-

wieler had geen stuur, sturen deed je door naar links of rechts over te hellen. 
Overigens zijn deze vermeldingen controversieel, er zijn nergens bewijzen 
dat er werkelijk een ontwerp of model geweest is. 
 
De eerste voorloper van de fiets die daadwer-
kelijk gebouwd en gebruikt is, werd rond 1817 
ontworpen door de Duitse baron Karl von Drais, 
verbonden aan het hof van Groothertog Karl 

Friedrich van Baden. Hij 
ontwikkelde, zoals hij het 
zelf noemde, een "loop-
machine", die door de pers al snel draisine (Engels) of 
draisienne (Frans) genoemd werd.  
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VERVOLG NEDERLAND FIETSLAND  
 

 
Hij patenteerde in 1818 zijn uitvinding, een houten loopfiets met bestuurbaar 
voorwiel en een rem op het achterwiel. Het verhaal gaat dat hij zijn loopfiets 
ontwikkelde omdat er een tekort aan rijpaarden was ontstaan, veroorzaakt 
door de uitbarsting van de vulkaan 
Tambora in 1815, die wereldwijd 
misoogsten en voedseltekorten deed 
ontstaan. Toen veel paarden van de 
honger waren gestorven of waren 
geslacht wilde men zich toch over 
enige afstand kunnen verplaatsen. 
Von Drais wist met zijn vinding een 
afstand van 13 kilometer in minder 
dan een uur af te leggen. De draisine woog maar liefst 22 kg, en het vergde 
heel wat evenwichtskunst om deze loopfiets te besturen. Niettemin werd het 
een succes, vooral in West-Europa en Noord-Amerika werden er vele duizen-
den verkocht.  
 

Het succes van de draisine zette anderen 
aan om het model te verbeteren. Zo ont-
wikkelde de Londenaar Denis Johnson in 
1819 een lichter, verbeterd model met een 
gegolfde zadelplank, waardoor de wielen 
groter konden worden zonder dat de zadel-
positie hoger werd. Hij patenteerde zijn 

model als "pedestrian curricle", maar het 
publiek noemde de  uitvinding liever spot-
tend "hobby-horse", naar het kinderspeel-
goed, of "dandy-horse" naar de fattige 
mannen die het toestel het meest gebruik-
ten. Onder de chique Londense bevolking 
werd het een ware rage. 
 
Het duurde daarna ruim veertig jaar voor 
er weer een grote stap in de ontwikkeling 
van de fiets werd gemaakt.  
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VERVOLG NEDERLAND FIETSLAND  
 

 
Ditmaal was het een Fransman, Pierre Lallement, die de eerste fiets constru-
eerde die voorzien was van pedalen en mechanisch werd aangedreven.  
De pedalen waren geplaatst op de as van het iets vergrote voorwiel, en hoe-
wel het geheel een ongemakkelijk en inefficiënt geheel vormde, is zijn ont-
werp in rudimentaire vorm toch de eerste echte fiets te noemen. Vanaf 1868 
werden door fietsfabriek Michaux op basis van zijn ontwerp gietijzeren fiet-
sen gemaakt. 

 Deze fietsen, in Frankrijk "velocipèdes" 
(snelle voet) genoemd, met ijzeren frame 
en wielen, waren op de hobbelige wegen 
van toen verre van comfortabel. Door de 
Engelsen werd het model een "bonesha-
ker" genoemd, maar op de nieuwe glad-
dere Parijse Macadam-wegen bleek de 
fiets een groot succes. Tot de Frans-Duitse 
oorlog van 1870 ontketende het in de 
Franse hoofdstad een grote rage. Latere in-
novaties zoals kogellagers en vaste rubbe-

ren banden maakten het fietsen uiteindelijk een stuk minder schokkende er-
varing. 
 
Rond 1870 werd door de Fransman 
Eugène Meyer een fiets ontwikkeld 
met een hoog voorwiel en een klein 
achterwiel, de hoge bi. 
 
Door het gebruik van lichter metaal 
en rubberen banden was deze fiets 
een stuk comfortabeler dan z’n 
voorganger. De reden voor het hoge 
voorwiel was het verzet: hoe groter 
het wiel hoe minder vaak je hoefde te trappen om vooruit te komen. Het zal 
duidelijk zijn dat er redelijk wat acrobatiek kwam kijken bij het berijden van 
zo’n fiets, ook kon je een lelijke smak maken als het  modelvoorwiel plotse-
ling blokkeerde door een steen, een gat in de weg of een overstekende hond. 
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VERVOLG NEDERLAND FIETSLAND  
 

 
Evenmin kon je bij een tussenstop even je voet aan de grond zetten. Ondanks 
al deze ongemakken wist de Brit Thomas Stevens in 1884 met zo’n hoge bi 
een tocht rond de wereld te maken, waarbij hij zo’n 22.000 kilometer al fiet-

send wist af te leggen (de rest deed hij per trein of 
boot). Hieruit blijkt wel dat de hoge bi, ondanks al 
zijn beperkingen, het eerste echt bruikbare rijwiel 
was. 
In Engeland was de hoge bi heel populair, daar werd 
het rijwiel geproduceerd door James Starley in Co-
ventry, die de lichtgewicht draadspaken voor dit mo-
del ontwikkelde 
en patenteerde. 
Zijn neef, John 
Kemp Starley, in-
troduceerde in 
1885 de eerste 

fiets die eigenlijk niet zoveel verschilt van 
ons moderne rijwiel. In 1868 had de Duit-
ser K. Meyer al een fietsconstructie ontwikkeld waarbij het achterwiel met 
een ketting werd aangedreven, naar tekeningen van de Parijse horlogemaker 
André Guilmet. John Starley nam dit idee over  en ontwikkelde de Rover Sa-
fety, met wielen van gelijke grootte en pedalen in het midden, waarmee de 
fiets zijn moderne uiterlijk kreeg. Deze John Starley is ook de grondlegger van 
het automobielbedrijf Rover. Door toepassing van kogellagers werd de wrij-
ving verminderd, en toen in 1888 de Ier John Dunlop de opblaasbare lucht-
band ontwikkelde (nog zonder binnenband), werd het rijcomfort zo hoog dat 
de fiets aan een onstuitbare opmars kon beginnen. 
 
 
 
 
Overgenomen van : www.postkoets.nl, de website van Postzegelvereniging 

De Postkoets uit Nieuwegein. 
Auteur Ton Vis 

Bewerking : Dick Klaassen 
  

http://www.postkoets.nl/
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Weer een prachtige Nieuwe Ne-
derlandse uitgave, te halen bij 
onze penningmeester Geurt 
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KAVELLIJST 20 APRIL 2022 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Berlijn Mic 61/3 O   180,00   16,00  

2 Berlijn Mic 68/9 O   380,00   35,00  

3 

Baden 
Rheinland  
Falz Wurt-
tenberg Mic 

56/7 + 51/2 + 
 51/2 X     22,00     2,00  

4 Duitsland Mic Diverse O     39,00     4,00  

5 USA Mic 22 O   140,00   16,00  

6 Frankrijk Mic 116V  opdruk X   180,00   16,00  

7 Frankrijk Mic 169/72 O     17,00     2,00  

8 Nederland NVP 134 XX     50,00     6,00  

9 Nederland NVP 225/28 (X)XX     32,00     4,00  

10 Zwitserland Mic 189/91x gekeurd O   170,00   17,00  

11 België Mic 288/90 XX     70,00   12,50  

12 Nederland nvp 2065/76 O       9,60     2,80  

13 Nederland nvp Vlinders O     2,50  

14 Nederland nvp Schilderijen O     2,25  

15 Zwitserland mic 71/73 O     47,50   14,50  

16 Zwitserland mic 127 O     27,00     8,00  

17 Zwitserland mic 146/48 O     20,00     5,50  

18 Zwitserland mic 363 keerdruk O       7,50     2,50  

19 Zwitserland mic 471/74 O     24,00     6,50  

20 Zwitserland mic 1902/5 O       9,00     2,75  

21 Zwitserland mic 2103/5 O       4,75     1,50  

22 Berlijn mic 402/7 + 409/11 XX     16,50     4,25  

23 Berlijn mic 442/45 XX       4,75     1,50  

24 Berlijn mic 708/11 XX       7,75     2,25  

25 Berlijn mic 836/37 XX       7,50     2,25  

26 Berlijn mic 864/65 XX     12,00     3,50  

27 Berlijn mic blok 3 + 4 XX       7,25     2,25  

28 Oostenrijk mic 139/53 O       8,25     2,40  

29 Oostenrijk mic 400B XX     10,00     2,75  

30 Oostenrijk mic 504 O     10,00     2,75  

31 Nederland nvp 45 O     20,00     4,50  

32 Nederland nvp 141/43 O     16,00     4,00  

33 Nederland nvp 220/23 O     10,00     2,75  
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VERVOLG KAVELLIJST 20 APRIL 2022 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

34 Nederland nvp 225/28 O     16,00     4,00  

35 Nederland nvp 257/60 O     42,50   15,00  

36 Nederland nvp 1826,35 O       9,00     2,50  

37 Philex  Catalogus Duitsland      2,50  

38 Nederland  11 velletjes O     6,00  

39 Nederland  7 velletjes XX     7,50  

40 Nederland nvp 2441 O     10,00     2,50  

41 
 
Nederland 

 
nvp 

1337/41 4 stroken 
van 8 zegels 

 
XX 

 
    20,00  

 
   4,50  

42 Nederland  Stokboek    15,00  

43 Nederland nvp 1994/98 O       7,20     1,80  

44 Berlijn mic div O     97,00     8,00  

45 Duitsland mic 13 Franse zone O     90,00   11,00  

46 Saargebied mic div O     19,00     1,50  

47 Frankrijk mic 306 en 310 O     27,50     3,50  

48 Frankrijk mic 326 - 343/44 O       5,80     1,00  

49 Oostenrijk mic div (O)XX     2,50  

50 België OBP TF 21/25 27/8 X     49,00     4,50  

51 Luxemburg mic div XX     26,00     2,00  

52 Rusland mic blok 24 X     20,00     2,50  

53 Nederland nvp 592/95 XX     90,00   13,00  

 
Kwaliteitscodering:  xx = postfris 
 x = ongebruikt met plakker, met of zonder gom 
 o = gestempeld 

 
Uw kavelbeheerder kan altijd nieuwe veilingkavels gebruiken: 

Mees Heijink - tel 0318-524595 
 

Voor schriftelijk bieden kunt u gebruik maken van 
het formulier op de volgende pagina 
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SCHRIFTELIJKE BIEDING  
 

 

 
 
 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail adres:  
 

Ondergetekende verzoekt de volgende kavels aan te kopen tegen maximaal 
het vermelde bod. 

 

Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop 

      

      

      

      

      

      
 

Ondergetekende verklaart tevens bij toewijzing van de aangevraagde kavels 
de daaraan verbonden betalingsverplichting na te komen. 
 
Handtekening: 
 
 
Formulier inleveren bij of zenden aan:  

Dick Kroon, 
Grondel 15, Leusden 

 
  

BIEDNUMMER 
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VLUCHTELINGEN 
 

 
Dagelijks bereiken Nederland berichten over de oorlog in Oekraïne en over 
de stroom vluchtelingen die het oorlogsgeweld ontvlucht. Na de Bosniërs, 
Rwandezen, Afghanen, Irakezen en Syriërs is er opnieuw een omvangrijke 
groep mensen die vanwege lijfsbehoud asiel in Europa zoeken. Het roept bij 
mij uiteenlopende gevoelens op, zoals compassie en boosheid, maar ook als 
postzegelverzamelaar de vraag welke aandacht de filatelie besteed heeft aan 
deze humanitaire rampen.  
 
Ik ben daarom in mijn verzameling gedoken om dit thema te traceren en mijn 
licht opgestoken met behulp van internet. Dan blijkt al snel dat vluchtelingen 
als thema uitermate spaarzaam bedeeld zijn in edities van postzegels wereld-
wijd. Via www.stampworld.nl kom ik uit op 437 zegels met het label vluchte-
ling, alhoewel mij ook meteen duidelijk wordt dat het overzicht verre van 
compleet is. Het gaat zoals ik het nu kan overzien om eenmalige uitgaven. 
Van een traditie in enig land van emissies met dit thema is geen sprake. 
 
De eerste zegels verschenen in Libanon na de Eerste Wereldoorlog in 1926. 
De val van het Ottomaanse Rijk had het Midden-Oosten in een turbulente 
fase gestort, waarin met name Engeland en Frankrijk hun invloedssferen af-
bakenden, met alle gevolgen van dien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de Tweede Wereldoorlog gaf de Dominicaanse Republiek een aantal ze-
gels met als onderwerp de Palestijnse én Joodse vluchtelingen. De Paleijstnse 
vluchtelingen zijn overigens de enige groep vluchtelingen die bij naam op 
postzegels vermeld is. Doorgaans wordt er verwezen naar vluchtelingen in 
het algemeen. 
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VLUCHTELINGEN 
 

Het merendeel van deze thematische zegels verscheen echter ter gelegen-
heid van het World Refugee Year uitgeroepen door de Verenigde Naties. De 
aandacht voor dit onderwerp was daarna minimaal. Mogelijk omdat er sinds-
dien altijd wel brandhaarden waren die onder meer leiden tot aanzienlijke 
vluchtelingenstromen.  
 
In 28 juli 1951 werd de Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Staten van 
kracht. Een gebeurtenis die sinds 2001 jaarlijks op 21 juni wordt herdacht op 
de Wereldvluchtelingendag. De toestand in de wereld is er in de vijftiger ja-
ren niet beter op geworden. Zo verbleven in Europa nog tienduizenden per-
sonen in vluchtelingenkampen, waren ruim een miljoen Chinezen vanuit het 
communistische China naar Hong Kong en India gevlucht, en waren er 
960.000 Palestijnse en 180.000 Algerijnse vluchtelingen. Een klein deel van 
de vluchtelingenstroom werd veroorzaakt door de Russische overheersing 
van Oost-Europa en de Russische repressie van de Hongaarse opstand. De 
wereldorde werd geschud en dat had repercussies in de vorm van vluchtelin-
genstromen. 
 
Het voortduren van deze ongewenste en voor de vluchtelingen onmenselijke 
situatie was voor de Verenigde Naties reden om daar bijzondere aandacht 
voor te vragen, in de vorm van een World Refugee Year (Wereldvluchtelin-
genjaar 1959-1960). Voor veel landen was dit aanleiding om een of meerdere 
postzegels rond dit thema uit te geven.  
 
De Nederlandse zegels, een gezamenlijke uitgave met Nederlands Nieuw Gui-
nea, het beeld van een ‘treurende vluchtelinge’ (ontwerp Chr. De Moor), zijn 
zonder meer bekend. 
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VLUCHTELINGEN 
 

 
Van de overige rijksdelen deden de Nederlandse Antillen niet mee met deze 
uitgave, terwijl Suriname voor het thema een ander beeld koos. 

 
Wat de Nederlandse en Surinaamse uitgave 
deelden was de afbeelding op de zegel van het 
door de Verenigde Naties gekozen beeldmerk: 
de ‘ontwortelde boom’. Het verwijst naar het in-
grijpende effect van vluchten op iemands leven, 
op de diepgang van het ondergaan leed – tot in 
de haarvaten - , en naar de kwetsbaarheid van 
vluchtelingen. Andere landen die dit deden wa-
ren bijvoorbeeld Afganistan, Zuid-Vietnam en Li-
bië.  
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VLUCHTELINGEN 
 

 
Enkele andere landen, zoals Jordanië,  
kozen voor een ander UN-embleem, 
dat verwijst naar de noodzaak van be-
scherming van vluchtelingen. Kortom, 
de meeste zegels verwezen naar wat 
vluchtelingen kenmerkt, sommige naar 
wat ze nodig hebben, wat wij als ont-
vangende landen kunnen (en zouden 

moeten) doen. 
Het is zoals de hierboven getoonde zegels illustreren nogal cynisch dat uit 
een aantal landen dat aan de hand van postzegels het belang van het Vluch-
telingenverdrag onderstreept, later vele bewoners zich gedwongen voelden 
te vluchten. 
 
Het gebruik van deze postzegels had in Europa overigens nog een politiek 
tintje. Op de website van Winterstamps 2022 is te lezen dat het gebruik er-
van tot een ‘postoorlog’ leidde. Brieven met vluchtelingenzegels verzonden 
naar het Oostblok werden gecensureerd: de postzegels werden verwijderd of 
zwartgelakt, zoals het geval was voor Polen (zie hieronder), of werden gere-
tourneerd bijvoorbeeld door de Tsechoslovaakse posterijen met de stempel 
‘niet toegelaten’.  
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Voor dit lezenswaardig artikel verwijs is verder naar de betreffende website  
(https://winterstamps.nl/filatelie/voorbeelden/1959-1960-wereldvluchtelin-
genjaar-leidt-tot-postoorlog/). 
 
Na het Wereldvluchtelingenjaar is er zoals gezegd in de postzegel wereld 
weinig aandacht meer geweest voor vluchtelingen. In Nederland is het thema 
vluchtelingen nog eenmaal teruggekomen. Dat was in 1966 dit keer wel in 
een gezamenlijke uitgave met de Nederlandse Antillen en Suriname: zoge-
noemde ICEM-blokje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze zegels met toeslag ten bate van de Intergouvermentale Commissie voor 
Europese Migratie (ICEM) werden verkocht in de maand februari. De op-
brengst werd bestemd voor  het vervoer van vluchtelingen naar het land van 
hun uiteindelijke vestiging, waarbij onduidelijk blijft of dat het land van eigen 
keuze is. Ik kan me met de kennis van nu niet onttrekken aan de gedachte 
dat voor Nederland de bestemming bij voorkeur een ander land is, getuige 
onder meer de discussie over opvang in de regio. 
 

Bronnen: www.wikipedia.nl; www.winterstamps.nl;  
Rob van Dijk  

 
PS. Ik werd erop gewezen in een vorig artikel over filosofen en filatelie een 
Erasmuszegel niet genoemd te hebben. Een zegel van de reeks Erasmus en 
zijn tijd uitgegeven door de Belgische posterijen (1967, OBFC 1429). 
 
 

Rob van Dijk 
  

https://winterstamps.nl/filatelie/voorbeelden/1959-1960-wereldvluchtelingenjaar-leidt-tot-postoorlog/
https://winterstamps.nl/filatelie/voorbeelden/1959-1960-wereldvluchtelingenjaar-leidt-tot-postoorlog/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.winterstamps.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:  
 
 
 
 
 

Contributie 01-01-2022 t/m 31-12-2022:   € 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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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 diverse 
handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te koop aan-
bieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.00 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 2022 zijn 
14 mei, 11 juni, 

10 september, 8 oktober,  
12 november en 10 december 

 


