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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

Voor zover wij dat kunnen nagaan, zijn alle leden weer gezond er wel terug van 

hun vakantieadressen en kunnen we een start maken met de eerste bijeen-

komst van seizoen 2022-2023. 

Laten we er een jaar van maken waarin we ongestoord door corona en apenpok-

ken tien gezellige en interessante verenigingsbijeenkomsten kunnen houden. 

Daar heeft het bestuur jullie hulp bij nodig en die kunt u ons onder andere leve-

ren door te zorgen voor mooie veilingkavels, interessante rondzendboekjes in te 

zenden of af en toe een artikel voor het verenigingsblad naar de redactie te stu-

ren. 

Veel mededelingen zijn er nog niet. Er is er wel één waarvoor ik ook uw aan-

dacht al vroeg in onze mei-vergadering en die herhaal ik nu: 

 

Het is bij veel leden bekend dat onze vereniging beschikt over een aantal Michel-

catalogi van Europese landen. Die boeken kunnen geleend worden door ze te re-

serveren bij Mees Heijjink. De catalogi stammen uit 2012 en dat maakt ze verou-

derd. Er ontbreken vele jaargangen en de prijzen van de zegels zijn danig gewij-

zigd. Nou kunnen we natuurlijk gewoon de 16 nieuwe delen van Europese lan-

den (m.u.v. Duitsland) aankopen, maar omdat het om een substantieel bedrag 

gaat, horen we toch graag vooraf van de leden of daar behoefte bestaat om de 

catalogi te verversen. 

Ik riep alle leden op om een korte mail naar het secretariaat te zenden waarin u 

uw mening geeft over de wenselijkheid/noodzaak van de vervanging van de ver-

enigingscatalogi.  

Helaas hebben we slechts twee reacties ontvangen. Die twee leden dank ik har-

telijk, maar wellicht is er door de vakantie niet genoeg aandacht geweest voor 

mijn oproep. Het bestuur heeft besloten om  de reactietermijn te verlengen tot 

25 september.  

 

Graag zie ik jullie weer op 24 augustus     

Martien van Helvert 

Voorzitter  
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 

 

Agenda vergadering 24 augustus 2022  
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 

 

 19.00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling  
5. Pauze  
6. Verloting 
7. RestantenVeiling  
8. Sluiting 

 
 
De gereserveerde vergaderdatum  
2022 
 
28 september 
26 oktober 
23 november 
 
De beursdata staan op de achter-
pagina 
 
 

Van de ledenadministratie 
 

 
Tegen het lidmaatschap van Hennie van de Wurff uit Nieuwegein zijn geen be-
zwaren ingediend. Hij is nu dus officieel lid.  
En derhalve nu ook: Van harte welkom, Hennie! 
 
En zo beginnen het nieuwe seizoen met 1 erelid en 76 andere leden. 
 
  
 

Dick Klaassen, ledenadministrateur 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 20 APRIL 2022 
 

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

welkom.  

Onlangs bracht het bestuur een bezoek aan Jan van der Meer. Jan heeft zijn 

postzegelcollectie afgestoten en zijn lidmaatschap opgezegd, maar beschikte 

nog over veel filatelistisch studiemateriaal dat hij aan het bestuur aanbood. Een 

selectie daaruit is vanavond als restantenkavel te koop. De opbrengst gaat naar 

De Loupe en onze dank gaat uit naar Jan. 

De voorzitter maakt melding van het overlijden van Wim Veen. Wim zegde eind 

2021 zijn lidmaatschap op wegens verhuizing naar een verpleeghuis in Den 

Haag. Daar overleed hij op 12 april op 82-jarige leeftijd. De leden herdenken 

Wim. Een door de leden getekende kaart zal naar de nabestaanden verzonden 

worden.  

De voorzitter spreekt opnieuw zijn waardering uit voor de twee schrijvers die al 

vele maanden lang telkens weer een interessant artikel in het maandblad publi-

ceren: Dick Klaassen en Rob van Dijk. 

Hierna start Edwin Muller zijn powerpointpresentatie over briefkaartpost tijdens 

het Duitse Rijk. Hij heeft grote hoeveelheden van zulke kaarten verzameld en 

dankzij die massa kan hij aangeven welke types kaarten er zijn en voor welke 

doelen die gebruikt werden. Ook tijdens de tweede wereldoorlog werd er veel 

gebruik gemaakt van briefkaarten. Onder die kaarten trof Edwin enkele zeer bij-

zondere kaarten aan met als topstuk een kaart vanuit Auschwitz. Als gevolg van 

problemen met de werking van de microfoon duurt de presentatie wat langer 

dan gepland, maar het onderwerp boeit de leden in hoge mate.  

Direct na de verloting van de aanwezigheidsprijzen start de verkoop van de re-

guliere kavels; Van de 53 kavels worden er 34 verkocht. De twee sterkavels gaan 

beide naar nieuwe eigenaars.  

Vervolgens is er volop tijd om onderling te postzegelen, loten aan te schaffen en 

de kavels van de restantenveiling te bezichtigen. De kwaliteit van deze kavels 

valt in de smaak: van de 68 aangeboden kavels worden er 48 verkocht. Ook het 

filatelistisch studiemateriaal gaat als zoete broodjes over de toonbank, dit tot te-

vredenheid van de penningmeester.    

Het grote aantal kavels kost wat meer tijd om aan de man gebracht te worden, 

waardoor de bijeenkomst pas na half elf gesloten kan worden. Maar niemand 

heeft daar een probleem mee.                                 Verslag: Martien van Helvert 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 25 MEI 2022 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 27 aanwezige leden van harte 

welkom. Het betreft de laatste gewone verenigingsavond van het seizoen 2021-

2022, maar er is aanstaande 11 juni nog een beurs. In die beurs is een nieuwe 

handelaar in munten aanwezig en dat is de heer Hennie van de Wurff. 

In  het voorwoord van het verenigingsblad van mei deed het bestuur een oproep 

aan de leden om te reageren op de eventuele vervanging van onze clubcatalogi 

van Europese landen. De huidige boeken zijn verouderd, maar de vervanging 

vergt een aanzienlijke uitgave. Het bestuur wil daarom weten of er ook een aan-

zienlijke belangstelling is voor die uitgave. Daarom ziet we met spanning uit naar 

zoveel mogelijk reacties en kan het bestuur na de zomervakantie een afgewogen 

voorstel aan u voorleggen. 

Op deze avond neemt Pieter Dijkstra, onze barman en vrijwilliger van De Til af-

scheid van onze vereniging. Pieter heeft onlangs aangegeven dat hij om gezond-

heidsredenen is gestopt als vrijwilliger in De Til. Gedurende zo’n 17 jaren was  hij 

de vaste barman tijdens onze bijeenkomsten en droeg daarmee sterk bij aan de 

fijne sfeer van de bijeenkomsten. De voorzitter overhandigt een presentje waar-

mee de vereniging haar waardering uitspreekt voor zijn jarenlange inzet voor De 

Loupe.  

Direct na de verloting van de aanwezigheidsprijzen start de verkoop van de re-

guliere kavels; Van de 57 kavels worden er helaas slechts 19 verkocht. De twee 

sterkavels gaan beide naar nieuwe eigenaars. Vervolgens is er volop tijd om on-

derling te postzegelen, loten aan te schaffen en de kavels van de restantenvei-

ling te bezichtigen. De kwaliteit van deze kavels valt beter in de smaak: van de 

58 aangeboden kavels worden er 35 verkocht.    

Namens alle bestuursleden wenst de voorzitter alle aanwezigen een prettige en 

gezonde vakantie toe en ziet allen graag terug in de bijeenkomst van 24 augus-

tus. 

 

Verslag: 

 Martien van Helvert  
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MIJN MOOISTE POSTZEGEL – ERIC LUCASSEN 
 

Als mij men vraagt “Wat is je mooiste postzegel?” dan moet ik het antwoord 

daarop schuldig blijven. Ik heb geen “mooiste” postzegel.  

Net als zovele verzamelaars, kreeg ik als kind belangstelling voor postzegels om-

dat mijn vader die ook spaarde. De mooiste bladzijden in zijn album vond ik die 

waarop een grote serie was ingeplakt met hetzelfde motief, maar dan in allerlei 

verschillende kleuren. In zijn Nederlandse album waren dat met name de series 

van  

 

Prinses Wilhelmina hangend haar (1891-1894), 

 de ‘bontkraag’ serie van Koningin Wilhelmina (1899-1921)  

 

 en de zegels van Koningin 

Wilhelmina type Veth (1924-

1939).  
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MIJN MOOISTE POSTZEGEL 
 

Naast het feit dat het er zo veel waren, waren ze voor mij 

toen al heel oud! Machtig interessant vond ik ook de water-

merken waardoor ogenschijnlijk dezelfde zegels tóch verschil-

lend waren, omdat sommige zegels geen en 

andere wél een watermerk hadden. Of, in 

geval van de type Veth-zegels, verschillende 

watermerken, de ‘ringen’ horizontaal of ver-

ticaal. En dat had je ook nog de verschil-

lende tandingen, waarvan ik de roltanding heel bijzonder vond. 

Binnen (klassiek) Europa kennen we veel van deze langlopende 

series. Zoals het Duitse rijk met de zegels van de keizerlijke Adelaar, al dan niet 

met smal of groter borstschild, of de Germania, waarvan er ook veel verschil-

lende zijn. Frankrijk heeft de Ceres-zegels, de Napoleonzegels en natuurlijk de 

“zaaister” met talrijke kleurvarianten en opdrukken. Portu-

gal had net als Frankrijk ook iets met Ceres. In die landen 

waar de monarchen heers(t)en, zijn het vaak de koningen 

en koninginnen die we op zegels terugvinden. Dat is be-

gonnen met de eerste postzegel ter wereld: de zoge-

naamde Penny Black waarop Koningin Victoria staat afge-

beeld. 

De Loupe had eind vorige eeuw (wat klinkt dat lekker oud) een grote veiling 

waar grote verzamelingen en albums geveild werden. Daar kocht ik een Engels 

postzegelalbum. Het was dit postzegelalbum, inclusief de Penny Black, dat mij 

bracht tot mijn huidige verzamelonderwerp: zegels met de afbeelding van het 

hoofd van West-Europese koningen en koninginnen in het formaat van – zeg 

maar - de “Beatrix-zegel”. Waarom alleen dit formaat? Niet alleen zijn vele klas-

sieke zegels van dezelfde grootte, 

maar ook de meer moderne zegels 

zoals die van de Engelse koningin Eli-

sabeth en koningin Margrethe van 

Denemarken.  
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MIJN MOOISTE POSTZEGEL 
 

En daarnaast – niet onbelangrijk voor mij – ze passen in de klemstrookjes van 

het formaat 21x25 mm. Ik ben nogal lui van aard als het gaat om het zelf snijden 

van klemstroken, hoewel ik er, door de soms brede velranden die aan de zegels 

zitten, niet altijd aan ontkom. En waarom alleen West-Europa? Dat heeft te ma-

ken met de enorme omvang van het aantal zegels als we ook de Oost-Europese 

zegels gaan meerekenen. Wellicht dat ik die uitbreiding in de toekomst nog eens 

ga doen.  

De klassieke zegels zijn soms echte pareltjes. Gegraveerde 

kunstwerkjes. En door het gebruik van verschillende drukplaten 

kan je veel verschillen ontdekken in zegels die hetzelfde lijken. 

Een bekend voorbeeld is het zogenaamde ‘hoorntje’ aan het 

hoofd Willem III op de 10 cent zegel uit 1852. Uit de documen-

tatie weet je dan dat het een zegel is van drukplaat 7. Je vindt 

ook veel verschillen in de kleursterkte. Zo verschilt de kleur van de eerste zegel 

van Nederland van diepdon-

kerblauw, staalblauw, licht-

blauw, groenblauw, helder-

blauw tot melkblauw.  

 

De grootste uitdaging in mijn 

verzameling is de zogenaamde Machin-zegel van koningin Elisabeth, waarvan de 

eerste verscheen op 5 juni 1967. Vanuit filatelistisch oogpunt zijn de "Machins" 

veel complexer dan het eenvoudige ontwerp op het eerste gezicht doet vermoe-

den, met meer dan vijfduizend variaties van kleur, waarde, gom, fosforbanden, 

iriserende opdrukken, perforaties, drukmethoden en veilig-

heidskenmerken. Het mag duidelijk zijn dat ik nog even te 

gaan heb voordat ik dat compleet heb, als dat tenminste ooit 

gaat lukken.  

Eric Lucassen 
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KAVELLIJST 24 AUGUSTUS 2022 

 

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

1 Nederland nvph 1t/m3 O  240,00    50,00  

2 Nederland nvph 4t/m6 O  150,00    30,00  

3 Nederland nvph 7/8 O   10,00      2,50  

4 Nederland nvph 12 O  200,00    40,00  

5 Nederland nvph 102/3 O   14,00      3,00  

6 Nederland nvph 114/21 O   11,50      2,50  

7 Nederland nvph 141/43 O   16,00      3,50  

8 Nederland nvph 166/68 X   12,00      2,50  

9 Nederland nvph 199/202 X   15,00      3,00  

10 Nederland nvph 208/11 X   15,00      3,00  

11 Nederland nvph 228 O   14,00      3,00  

12 Nederland nvph 232/35 O   15,00      3,50  

13 Nederland nvph 238/39 O   42,00      8,50  

14 Nederland nvph 240/43 O   35,00      7,00  

15 Nederland nvph 248/51 O  30,00      6,00  

16 Nederland nvph 508/12 X     4,50      1,00  

17 Nederland nvph 513/17 X   12,00      2,50  

18 Nederland nvph 537 O   16,50      3,50  

19 Nederland nvph 538/41 X   12,00      2,50  

20 Nederland nvph 556/60 X   60,00    12,50  

21 Nederland nvph 602/6 X   16,50      3,50  

22 Nederland nvph Lp.1/5 O     7,50      1,75  

23 Berlijn mi 844 n 848 XX   11,50      3,50  

24 Berlijn mi 806 en 811/12 XX     7,50      2,50  

25 Duitsland mi 367 O   22,50    22,50  

26 Duitsland mi 1631/35 O   11,00      2,75  

27 Duitsland mi 1656/58 O     5,25      1,75  

28 Duitsland mi 1748/50 O     7,00      2,00  

29 Duitsland mi 1774/76 O     7,50      2,25  

30 Duitsland mi 1807/10 O     4,50      1,25  

31 Duitsland mi 1860 XX     7,50      2,50  

32 Duitsland mi 1935/38 XX   14,00      4,00  

33 Duitsland mi 1939/40 XX     4,20      1,25  
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VERVOLG KAVELLIJST 24 AUGUSTUS 2022 

 

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

34 Duitsland mi 1955/56 XX     4,20      1,40  

35 Duitsland mi 2429/30 en 2492/93 O     6,00      2,00  

36 Duitsland mi Blok 3 XX     8,00      2,25  

37 Italië mi 981/82 XX   11,50      2,75  

38 Italië mi 1196/1200 XX     3,80      1,00  

39 Italië mi 1419/23 en 1442/46 XX     4,20      1,40  

40 Zwitserland mi 722/26 O   11,00      2,75  

41 Zweden mi 810/14 O     4,50      1,25  

42 Japan mi Treinen O(XX)     9,60      3,00  

43 Gibraltar mi Blok 7 XX     3,90      1,00  

44 Cambodja mi 901/7  brandweer auto s O     5,25      1,75  

45 
Diverse lan-
den   auto's en bussen O         2,50  

46 Bayern mi 2  i  met rode zijde draad O   80,00    20,00  

47 Comoren   
complete serie orchi-
deeën  6 blok O         3,00  

 
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 

 

Sterkavel 
Nummer Omschrijving Cataloguswaarde Inzet 

1 Dik stokboek inhoud: 
Australië, New South Wales,  
Tasmanië, Queensland,  
Victoria en Canada. 
 
Australie veel postfris en hoge  
waarden  € 42,00 
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OMDAT HIJ ER IS - DICK KLAASSEN 
 
Voor sommige sportieve mensen is geen uitdaging groot genoeg. Voor een ultieme kick 
zoeken ze de grenzen van hun fysieke mogelijkheden op, liefst met een grote dosis ge-
vaar voor een grote adrenalinekick. 
 
Voor sommigen is de zucht naar avontuur, 
het overwinnen van je eigen grenzen en de 
drang om het onmogelijke te presteren zó 
sterk dat ze bereid zijn om daarvoor hun le-
ven in de waagschaal te stellen. In deze cate-
gorie moeten we de alpinisten zoeken, of met 
een gewoon Nederlands woord: bergbeklim-
mers. 
 
Het beklimmen van de toppen van de wereld is een tak van sport die pas in de 19e eeuw 
is ontstaan. Daarvoor was het ongehoord om je leven hiervoor te wagen, bergtoppen 
zijn een vijandige omgeving waar de mens niets te zoeken heeft. In de oudheid geloofde 
men dat de bergtoppen de woonplaats waren van de goden. Angstaanjagende natuur-
verschijnselen zoals gletsjers, lawines en vulkaanuitbarstingen hielden mensen uit de 
bergen weg. Toch zijn er uit de oudheid enkele beroemde bergbestijgingen bekend, zo-

als de Punische krijgsheer Hannibal die met zijn oli-
fanten in de tweede eeuw voor Christus de Alpen 
over trok. Al eerder, rond 350 v.Chr., beklom Philip-
pus van Macedonië een top in de Balkan omdat hij 
wilde weten of men vanaf één punt zowel de Adria-
tische Zee als de Egeïsche Zee kon zien. 
 
Pas in de Renaissance begon men meer belang-
stelling voor de natuur te krijgen, en daarmee ook 
voor de bergen. Schilders als Leonardo da Vinci be-
gonnen natuurlijke landschappen uit te beelden met 
grote nauwkeurigheid. In deze tijd werd voor het 
eerste een berg in de Alpen beklommen, en wel 
door de 

dichter Petrarchus die op 26 april 1336 de 
1903 meter hoge Mont Ventoux in Zuid-
Frankrijk beklom. In een brief aan zijn vader 
beschreef hij zijn tocht, waarbij hij vooral 
genoot van het schitterende uitzicht bo-
venop. Vooralsnog werd de prestatie van 
Petrarchus niet door anderen nagevolgd. 
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OMDAT HIJ ER IS….. 
 

In de 16e eeuw zochten met name han-
delsreizigers naar manieren om de Al-
pen te doorkruisen. Te voet en te paard 
zochten zij met moeite hun weg door de 
voornaamste passen. Het waren zeker 
geen plezierreisjes, maar hun reisversla-
gen droegen wel bij aan wat er destijds 
bekend was over de weersomstandighe-
den in de Alpen. In 1574 werd een boek 
geschreven door een zekere Josias Sim-
ler uit Zürich, over de moeilijkheden die 
men kon ondervinden bij het reizen 
door de Alpen. Het bevatte nuttige tips: 

hoe men lawines en verborgen spleten kon ontlopen en hoe men touwen en stijgijzers 
kon gebruiken als hulpmiddel in de bergen.  
 
Degene die als vader van de bergsport 
wordt beschouwd is de Zwitserse eer-
waarde Placidus à Spescha, een Benedic-
tijner monnik die tegen het einde van de 
18e eeuw een aantal verbluffende pres-
taties leverde. Hij beklom verschillende 
toppen van meer dan 3000 meter uit 
pure liefhebberij. Toch wekten zijn ge-
waagde expedities destijds weinig be-
langstelling. 
Pas aan het einde van de 18e eeuw 
kreeg men, onder invloed van de Romantiek, meer belangstelling voor de natuur en dus 
ook de bergen. 

In gedichten en verhalen werd de 
schoonheid van de Alpen bezongen. 
Wetenschappers gingen zich verdiepen 
in het ontstaan en het nut van de ber-
gen. Een van hen was Horace Bénédict 
de Saussure, een natuurkundige die ge-
fascineerd was door de Mont Blanc. In 
zijn boek 'Reizen in de Alpen', een mijl-
paal in de nog jonge wetenschap van de 
geologie, geeft hij een logische verkla-

ring voor het ontstaan en voortbewegen van gletsjers. 
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OMDAT HIJ ER IS….. 
 
Uiteindelijk wist hij in 1787, zonder ele-
mentaire hulpmiddelen als touwen, stijg-
ijzers en klimhouwelen, de top van de 
Mont Blanc te bereiken. Een jaar eerder 
was deze berg al bedwongen door Jac-
ques Balmat en Michel Gabriël Paccard, 
maar omdat De Saussure een bekend ge-
leerde was kwam zijn beklimming in alle 
kranten. Door zijn enthousiaste beschrij-
vingen van de expeditie zouden vele ge-
leerden en avonturiers volgen, en in de 
daaropvolgende jaren werden allerlei bergen in de Alpen bedwongen. 

 
In het midden van de 19e eeuw hebben twee 
gebeurtenissen de belangstelling voor de berg-
sport verder aangewakkerd. In 1851 slaagde 
een expeditie onder leiding van de Brit Albert 
Smith de top van de Mont Blanc te bereiken. In 
Londen organiseerde hij een drukbezochte le-
zing over de tocht met lichtbeelden die de be-
langstelling voor het alpinisme behoorlijk aan-
wakkerde. Nog meer indruk maakte het boek 
'Zwerftochten door de hoge Alpen' uit 1854 van 

Sir Alfred Willis, een Engelse rechter en 
bergbeklimmer. Dit dramatisch en bezie-
lend geschreven epos over de beklim-
ming van de Wetterhorn (3700 meter) in 
het Berner Oberland ontroerde veel 
mensen. De bergsport werd als opwin-
dend en heldhaftig ervaren, meer dan 
een andere sport of tijdverdrijf kon bie-
den. 
 
Verreweg de meeste alpinisten uit de periode 1854-1865, de eerste Gouden Tijd van het 
alpinisme, waren Engelsen. Als groep onderscheidden zij zich door moed, vastberaden-
heid en hartstocht voor de bergsport. Verbluffend vaak wisten zij als eerste een top te 
bereiken. Voor vele Britse bergbeklimmers veranderde de sport al gauw in een levens-
doel: zoveel mogelijk toppen beklimmen. De Engelsen ontwikkelden een aantal erecodes 
en tradities die al gauw onverbrekelijk met het alpinisme verbonden waren. 
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Opmerkelijk is de oprichting in 1857 van de eer-
ste bergsportvereniging ter wereld, de 'Alpine 
Club'. Uiteraard in Londen, door een groep en-
thousiaste Britse alpinisten. De Club gaf een tijd-
schrift uit, waarin leden verslag uitbrachten van 
hun ervaringen en informatie werd opgenomen 
over routes en condities in de bergen. 

 
 

 
Het zal duidelijk zijn dat de bergsport door de hoge kosten slechts was weggelegd voor 
de hogere klassen. Een van de grootste kostenposten was het inhuren van lokale berg-
gidsen, mannen uit de streek die bekend waren met het terrein en de weersomstandig-
heden. De meeste berggidsen uit die tijd waren Zwitserse boeren, die van oorsprong 
koeherders of gemzenjagers waren. In enthousiasme deden zij vaak niet onder voor hun 
opdrachtgevers. Velen onder hen hebben een ereplaats gekregen in de annalen van de 
bergsport.  

Het einde van het eerste gouden tijdperk kwam in 1865, toen een viertal leden van een 
expeditie onder leiding van Edward Whymper bij de afdaling van de Matterhorn veron-
gelukte. Whymper had al zeven keer eerder een poging ondernomen om deze klassieke 
alpenreus van 4478 meter te bedwingen.  
Toen het uiteindelijk lukte zijn zij waarschijnlijk in hun euforie onvoorzichtig aan de afda-
ling begonnen, waarna een aantal leden, aan elkaar verbonden met touwen, in de diepte 
stortte. 
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Toch bleef de populariteit van de bergsport 
groeien. Rond 1900 waren alle toppen in de Al-
pen al wel een keer bedwongen. Nieuwe uitda-
gingen werden gezocht in het zoeken naar 
nieuwe, moeilijker of zelfs onmogelijke routes 
naar de Alpentoppen. De ontwikkeling van 
nieuwe hulpmiddelen en materialen maakte dit 
mogelijk. Een voorbeeld gaf de Britse arts Clin-
ton Dent, die de loodrechtewand van de Grand 
Dru in het Mont Blanc massief in de Franse Al-
pen na 19 pogingen wist te bedwingen. Het 
klimmen langs steile rotswanden, het zgn. 'klet-
teren', vergde een nieuwe klimtechniek die 
heel anders was dan de traditionele bestijging 
via gletsjers en sneeuwwallen 

 

 
 
Overgenomen van : www.postkoets.nl, de website van Postzegelvereniging 

De Postkoets uit Nieuwegein. 
Auteur Ton Vis 

Bewerking : Dick Klaassen 
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FILATELIE EN STRIPVERHALEN – ROB VAN DIJK 
 
Behalve dat postzegels verzamelen en stripboeken lezen mijn vroege liefdes waren, de 
een wat blijvender dan de ander, hebben ze ook met elkaar van doen. Dat bleek nog 
eens toen ik een oude Donald Duck ter hand nam om mijn kleinkinderen te laten zien. 
Maar laat ik niet op mijn verhaal vooruit lopen.  
 
Ik belicht in mijn verhaal drie zaken: postzegels en strips, postzegels als strips en postze-
gels in strips. Maar laat ik beginnen met de vraag wat een strip of stripverhaal is. Een 
strip of stripverhaal is volgens Van Dale “een verhaal bestaande in een opeenvolging van 
tekeningen met in of ondergeschreven korte tekst” ofwel een verhaal in beelden. Derge-
lijke beeldverhalen verschenen in Nederland al in de negentiende eeuw, maar werden 
populair na het verschijnen van beeldverhalen in kranten na 1920, doorgaans dagelijks 
een strook van drie of vier tekeningen. De benaming ‘strip’ (ofwel strook) werd overge-
nomen van de Amerikaanse en Canadese bevrijders en raakte de tweede wereldoorlog 
in zwang. De eerste strip zoals wij die nu vooral kennen (tekeningen met tekstballonnen) 
was Dick Bos. Dit stripverhaal van Afred Mazure verscheen voor het eerst in Nederland 
in 1940. Vele soortgelijke stripverhalen zouden volgen.  
 
Strips lijken zo gezien een moderne vinding met een betrekkelijk korte geschiedenis.  
Toch is het beeldverhaal in een bredere betekenis veel ouder. De oorsprong van het 
beeldverhaal ligt immers tienduizenden jaren geleden: de grottekeningen van onze 
vroege voorouders. Zoals afbeeldingen die een jachtverhaal vertellen, afgebeeld in een 
Spaanse emissie uit 1967 (afb 1 en 2) 
 

 
afb 1                                                           fb 2 
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We zien beeldverhalen de volgende millennia op vele 
plaatsen en in verschillende vormen terug. Denk aan de 
Egyptische afbeeldingen met hiërogliefen in graftom-
bes en op tempels, zoals we kunnen zien op een post-
zegel van de Verenigde Arabische Republiek uit 1962 
(afb 3). 
 
In de middeleeuwen werd de voorgeschiedenis van de 
inval van Willem de Veroveraar in Engeland en de slag 
bij Hastings in 1066 verbeeld op het Tapijt van Bayeux, 
een reuze-strip avant la lettre  van 70 meter lang en 50 
cm hoog. Een Britse emissie van acht zegels uit 1966 
toont daar enkele fragmenten van, (afb 4 en 5). 

afb 3 
                                                                   afb 4 

 
Aangezien tot 
voor relatief 
kort in de 
menselijke 
geschiedenis 
het meren-
deel van de 
bevolking an-
alfabeet was,  

afb 5 
waren beeldverhalen, breed opgevat, een belangrijke manier van communiceren. Denk 
aan de iconen in de Grieks-orthodoxe kerken, maar ook aan de kruisweg die in bijna elke 
roomskatholieke kerk nog te zien is en die in veertien staties of afbeeldingen de lijdens-
weg van Christus vertelt. Na de introductie van de boekdrukkunst waren er voor wie  
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geen boeken kon kopen vanaf de vijftiende eeuw tot in de twintigste eeuw vellen papier 
bedrukt met plaatjes en praatjes, vaak met een educatief karakter. Ze waren voor weinig 
geld (vandaar de naam centsprenten) te koop bij rondtrekkende marskramers, Ook die 
zijn als beeldverhaal of prehistorische strip te typeren. 
 
Het beeldverhaal is met andere woorden ouder dan we doorgaans aannemen en dateert 
van ver het verschijnen van de stripverhalen zoals we die nu kennen, en zeker ver voor 
de introductie van de eerste postzegel. 
 
Postzegels en strips 
 

Afbeeldingen van stripfiguren zijn een relatief nieuw ver-
schijnsel in de West-Europese filatelie. In Nederland hebben 
de kinderzegels van 1984 (en overigens ook die van 2021) 
het stripverhaal als thema. Een aantal stripfragmenten gete-
kend door niemand minder dan Joost Swarte sierde de zegels 
(afb 6) 
 
Rond de eeuwwisseling is er een ware hausse met velletjes 
zegels en een enkel postzegelboekje met stripfiguren: Heer 
Bommel, Kuifje, Suske en Wiske, Jan, Jans en de Kinderen 
(afb 7). Het blijft echter bij Nederlandstalige strips met her-
komst Nederland en België. 

afb 6. 
 

 
afb 7 
 



vvpv de Loupe 24 augustus 2022 

 
 

FILATELIE EN STRIPVERHALEN 
 

De meeste stripfiguren die we op Nederlandse 
postzegels aantreffen zijn min of meer van alle 
tijden, met één uitzondering. Het velletje post-
zegels met Sjors en Sjimmie (2000) zou gezien 
de Zwarte Piet-discussie en de soms racistische 
ondertoon van de oudere stripverhalen (voor 
1970) anno 2022 niet meer uitgegeven worden 
(afb 8). 
 
 

afb 8 
 
Kijken we over de grenzen dan treffen we in de-
zelfde periode vooral in Belgische, Franse en 
Duitse emissies afbeeldingen van stripfiguren aan. 
Zegels met Kuifje (in het Frans Tintin) (afb 9) als-
ook Asterix en Obelix zijn in meerdere landen te 
vinden. 
                                                                                                  afb 9 

België spant de kroon met de uitgaven van strip-
postzegels. Vanaf 1987 trekt een veelkleurige stoet 
van (Belgische) stripfiguren door postzegelland, vaak 
in het kader van de jeugdfilatelie of de dag van de 
postzegel. Een zegel met Suske en Wiske, een van de 
succesnummers van de Belgische stripindustrie, 
opent de reeks (afb 10). 
 

afb 10 
 
Postzegels als strips 
Niet alleen figureren stripfiguren op postzegels, soms is een serie postzegels zelf een 
stripverhaal. Dat is niet alleen het geval bij de eerder genoemde reeks zegels met afbeel-
dingen van het Tapijt van Bayeux. Ik geef twee voorbeelden, maar zeer zeker zijn er 
meer te vinden. Allereerst de serie van zes kerstzegels, uitgegeven in het Verenigd Ko-
ninkrijk in 1973. Ze vertellen een - mij niet bekend – kerstverhaal met een happy end 
(afb 11 – 16) 
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Een tweede voorbeeld is een velletje zegels uit de DDR uit 1966 
met het bekende sprookje Tafeltje dekje, (af 17) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             afb 17 
 

afb 11-16.  
 
Postzegels in strips 
 
Strips zijn een filatelistisch thema, maar hoe zit het omgekeerd? Postzegels figureren, 
zover ik na kan gaan, zelden in strips. Een speurtocht in stripalbums leverde twee voor-
beelden op. Een ervan is, zoals ik in het begin al aangaf, te vinden in een oude Donald 
Duck, het vrolijke weekblad, van 23 april 1993 (afb 18, 19). Ik geef een samenvatting van 
dit stripverhaal. 
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Donald Duck heeft een gulden te besteden en loopt door de stad op zoek naar een mo-
gelijkheid om die uit te geven. Wordt het een ijsco, hotdog, of … Hij besluit te gaan snuf-
felen in zijn favoriete postzegelwinkel. Want, misschien vindt hij wel een bijzonder 
exemplaar, wat dan ook gebeurt. Achter op een ansichtkaart die hij uit een bak vist, zit 
een postzegel, en wel ‘een paarse koning Witbaard van anderhalve cent uit 1904’. Do-
nald kan zijn geluk niet op, want die is volgens de catalogus duizend gulden waard. Wie 
van ons zou niet in zijn schoenen willen staan. Maar zoals dat gaat met Donald, raakt hij 
de briefkaart kwijt. Na veel wederwaardigheden krijgt hij de kaart weer in handen, maar 
in zijn zoektocht heeft hij voor 999 gulden schade berokkend, zodat hij bij verkoop van 
dit kleinnood maar één gulden overhoudt. Een klassiek verhaal, Donald als eeuwige 
pechvogel, maar dan in een filatelistisch jasje. 
 

 
Afb 18 
 

 
Afb 19 
 
Het tweede voorbeeld, is van meer serieuze aard. Het is het verhaal De kleine postruiter, 
uitgegeven in 1990, album 224 in de langlopende reeks Suske en Wiske-verhalen (afb 
20). 
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Het album werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500 
jaar bestaan van het moderne postwezen. In 1490 kreeg 
Francesco de Tassis 
(Duits: Franz von Taxis) 
(afb 21) de opdracht van 
keizer Maximiliaan een 
transnationale koeriers-
dienst op te zetten. 
 
 
 
 
 

 
afb 20                                                                                                 afb 21 
 
Zoals vaker speelt het Suske-en-Wiske-verhaal in een bestaande historische context. Een 
voorval doet hen belanden in het postmuseum, waar ze een oud document vinden. Om 
daar meer over te weten te komen gaan Suske, Wiske en Lambiek met behulp van de te-
letijdmachine terug in de tijd. Daar nemen ze de taak over van een gewonde koerier om 
een boodschap van koning Ferdinand van Aragon aan keizer Maximiliaan over te bren-
gen. Het betreft een voorstel voor het huwelijk van hun beider kinderen. Zij slagen on-

danks vele hindernissen erin, wat keizer Maximiliaan er toe 
doet besluiten de genoemde koeriersdienst op te richten. 
Het document met die opdracht blijkt document te zijn dat 
ze in het postmuseum aantroffen. De naam de kleine post-
ruiter verwijst naar een pentekening van Dürer van een koe-
rier (Zie afb 22) die voorkomt op emissies van o.a. België, 
Duitsland, Berlijn en Oostenrijk, 
 
Bijzonder is dat in dit verhaal Suske en Wiske geportret-
teerd worden als (jeugd)filatelisten. (afb 23) Ze zijn met het 
verzamelen begonnen toen de Belgische posterijen een ze-
gel met hun afbeelding uitbracht (zie afb 10). 
 

afb 22 
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afb 23 
 
Na dit avontuur zijn ze waarschijnlijk gestopt met verzamelen, zoals zovelen, want over 
filatelie wordt geen woord meer gerept in volgende albums. 
 

Rob van Dijk 
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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 gemaakt 
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 internationaal. 
 
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 vakkundige 
medewerkers, uitgerust met modern 
equipement. Onder ons equipement be-
vindt zich o.a. onze vloot heftrucks, 4 
puntlift portalen, hydraulische spindle-
jack systemen, sleep- en vijzel-materiaal. 
Onze projecten kunnen door ons team op 
basis van zowel regie, turn-key als aan-
genomen 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 op 10 september, 

8 oktober,  
12 november en 10 december 

 


