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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Het ging even wat moeizaam, maar met vallen en opstaan lijkt er nu dan toch 

een einde te komen aan de beperkende maatregelen om de coronacrisis in te 

dammen. Laten we maar niet meer terugkijken op al die afgelaste bijeen-

komsten en beurzen en het blik richten op de komende herfst- en winter-

maanden waarin we samen bezig kunnen gaan met onze geweldige hobby.  

Naar het zich laat aanzien hebben we straks na 25 september voor onze 

woensdagavondbijeenkomst weer normaal de beschikking over de kleine 

zaal van De Til en op de zaterdagmiddagbeurs over de grote zaal. De leden-

vergadering op 22 september is dus de laatste onder het corona-regime 

waarin we nog gebruik maken van twee zalen.  

 

In dit voorwoord praat ik jullie graag bij over een onderwerp waarover ik jul-

lie eerder al informeerde in het augustusnummer: de Wet Bestuur en Toe-

zicht Rechtspersonen (WBTR). Vanwege die wet is het noodzakelijk ons Huis-

houdelijk Reglement en onze Statuten op onderdelen aan te passen. De Wet 

is inmiddels al ruim twee maanden van kracht maar wij zijn nu pas klaar met 

de laatste werkzaamheden. In het verenigingsblad van oktober a.s. worden 

de aangepaste teksten gepresenteerd en vragen we jullie er vòòr 1 novem-

ber commentaar of suggesties op te geven.  Wij zullen de ontvangen reacties 

van commentaar voorzien waarna we beide documenten in een buitenge-

wone ledenvergadering op 24 november ter vaststelling aan de leden zullen 

aanbieden.  

We kondigen die buitengewone ledenvergadering dus bij deze alvast aan.  

Een minder zwaar onderwerp biedt de filatelistische puzzel die door Dick 

Klaassen is vervaardigd. Degenen die willen meedoen aan deze prijspuzzel 

nodig ik uit om op woensdag 22 september a.s. om uiterlijk acht uur de op-

lossing bij het bestuur in te leveren. Later op die avond zullen de winnaars 

worden gehuldigd. 
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VERVOLG VOORWOORD  

 

 

Het seizoen van nationale en internationale beurzen breekt weer aan. In de 

afgelopen jaren zijn diverse groepjes leden van De Loupe naar beurzen in 

Apeldoorn, Den Bosch en zelfs in Antwerpen en Essen gereisd. Via deze weg 

wil ik graag peilen of er opnieuw zulke groepjes geformeerd kunnen worden 

waarbij er natuurlijk per groepje ook een chauffeur beschikbaar moet zijn en 

afspraken moeten worden gemaakt over het delen van de kosten. In de bij-

eenkomst op 22 september hoor ik graag of er belangstelling is.  

Tot ziens op woensdag 22 september    

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Vergadering 22 september 2021  

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

 
De gereserveerde vergaderdata in 2021 

 
27 oktober en  
24 november 

 
De beursdata 
staan op de 
achterpagina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ledenadministratie 
 
Er zijn de volgende mutaties: 
 
Maar gelukkig toch ook nog goed nieuws: 
Tegen het lidmaatschap van Hans Jansen uit Nijkerk zijn geen bezwaren inge-
diend. Hij is dus nu officieel lid. 
 
André Dijkshoorn, Goudplevier 31, 3831 GR Leusden wil lid van de Loupe 
worden. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunt u die tot 15 okto-
ber 2021 schriftelijk melden aan de secretaris, Trientsje Dijkstra (secreta-
ris@deloupeleusden.nl).  
Van harte welkom, André! 

 
Dick Klaassen, ledenadministrateur 

  

about:blank
about:blank
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ADVERTENTIE  
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 25 AUGUSTUS 2021 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst die hedenavond bezocht wordt door 29 
leden en een kandidaat-lid. Hij schetst een overzicht van de gevolgen van het 
coronavirus voor de vereniging. Na de laatste gewone bijeenkomst op 27 fe-
bruari 2020 is er elf keer besloten moeten worden om de bijeenkomst af te 
gelasten. Hetzelfde geldt voor de zaterdagmiddagbeurs. Naar het zich laat 
aanzien betekent de huidige bijeenkomst de start van een periode waarin we 
weer gewoon de vertrouwde draad kunnen oppakken.  
Het verenigingsblad was in die periode de voornaamste bindende factor en 
dankzij de inspanningen van de redactie kon er iedere maand een goed ge-
vuld en interessant nummer blijven verschijnen. De leden geven spontaan 
een verdiend applaus aan Trientje Dijkstra die zich hiervoor heeft ingezet. 
De afgelopen achttien maanden hebben ook hun sporen achtergelaten in ons 
ledenbestand. We hebben afscheid moeten nemen van drie leden: Dick van 
der Zee, na 31 jaar lidmaatschap, Rob Jorritsma, die 8 jaar in ons midden was 
en tenslotte Jan Hoogendijk die pas in januari van dit jaar onze vereniging 
kwam versterken. Vanavond herdenken we hen met een minuut stilte en dat 
doen we dit keer zittend.  
In het clubblad van mei hadden wij de beide herziene privacyreglementen 
opgenomen en gevraagd om daarop te reageren. Er is geen commentaar op 
gekomen en de reglementen zijn daarmee vastgesteld. Ze worden opgeno-
men in de teksten op onze website.  
De resultaten van beide veilingen zijn als volgt: de reguliere veiling bevat 57 
kavels, waarvan er 22 verkocht worden. Het sterkavel wisselt van eigenaar. 
Van de 43 kavels van de restantenveiling blijven er 12 onverkocht.  
Tenslotte vraagt de voorzitter aan iedereen de mailbox en website goed in de 
gaten te houden omdat er wellicht nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn 
over het al dan niet doorgaan van de zaterdagmiddagbeurs op 11 september 
a.s. 
De voorzitter dankt ieder voor het serieus omgaan met de anderhalvemeter-
maatregel en sluit even na tien uur de bijeenkomst.  
 

Verslag: Martien van Helvert 
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KAVELLIJST 22 SEPTEMBER 2021 

 

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

1 België mi 529/34 X     50,00    11,00  

2 België mi 906/08 X     55,00    12,00  

3 België mi 914/21 X     55,00    12,00  

4 België mi 922/24 X     25,00      5,50  

5 België mi 941/46 X     80,00    17,50  

6 België mi 979/86 X     55,00    12,00  

7 België mi 989/91 X     55,00    12,00  

8 België mi 1028/34 X     60,00    12,50  

9 België mi 1047/53 X     32,00      7,00  

10 Nederland nvph 232/35 X     15,00      1,50  

11 Nederland nvph 296/99 X     18,00      2,00  

12 Nederland nvph 340/45 XX     27,00      3,00  

13 Nederland nvph 550/55 X     52,00      4,00  

14 Nederland nvph 556/60 X     90,00      7,00  

15 Nederland nvph 578/81 X     23,00      2,00  

16 België mi 344/46 O     15,00      1,50  

17 België mi 402/4 X     10,00      1,00  

18 België mi 443/45 X     20,00      2,00  

19 België mi 983/86 X     42,00      4,00  

20 Frankrijk mi 312/3 X     30,00      3,00  

21 Frankrijk mi port 17 O   110,00    11,00  

22 Frankrijk mi port 27 O   120,00    12,00  

23 Nederland nvph Seizoenen       40,00      8,00  

24 Nederland nvph Mooi Nederland       22,50      5,00  

25 Nederland nvph Mooi Nederland       58,50    12,00  

26 Nederland nvph Mooi Nederland       54,00    12,00  

27 Nederland nvph Mooi Nederland       76,50    12,00  

28 Nederland nvph 212/19 O     60,00      6,00  

29 Nederland nvph 244/47 O     65,00      6,50  

30 Nederland nvph 257/60 O     40,00      4,00  

31 Nederland nvph 346/49 O     99,00    10,00  

32 Nederland nvph 550/55 O     30,00      3,00  

33 Nederland nvph 556/60 O     47,00      4,70  
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VERVOLG KAVELLIJST 22 SEPTEMBER 2021 
 

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

34 Nederland nvph 671/75 O     25,00      2,50  

35 Nederland nvph diverse       24,50      2,40  

36 Nederland nvph diverse       27,10      2,50  

37 Nederland nvph diverse       24,50      2,40  

38 Nederland nvph diverse       21,30      2,00  

39 Nederland nvph 592/95       i.t.e.p. XX     90,00    17,50  

40 Duitsland mi 1108/11 XX       4,50      1,25  

41 Duitsland mi 1139/43 XX     13,50      3,75  

42 Duitsland mi 1150/53 XX       5,25      1,75  

43 Duitsland mi 1202/5 XX       7,00      2,00  

44 Duitsland mi 1265/66 XX       6,30      1,80  

45 Duitsland mi 1934/36 XX       4,75      1,25  

46 Zwitserland mi 1589/92 XX       7,50      2,25  

47 Zwitserland mi 1658/62 XX       6,00      1,75  

48 Zwitserland mi 1675/79 XX       7,50      2,25  

49 Zwitserland mi 1731/34 XX       6,00      1,75  

50 Zwitserland mi 1752/56 XX       7,50      2,50  

51 Zwitserland mi 1772/75 XX       7,50      2,25  

52 Australië mi 640 O       3,50      1,25  

53 Australië mi Blok 5 en 724/28 O       5,80      1,35  

54 Australië mi 
Blok 18/19  
en1497/98 O       6,50      1,50  

55 Australië mi 1575/78 O       5,75      1,35  

56 Australië mi 1597/1602 XX       5,25      1,25  

57 Australië mi 1606/9 O       3,50      1,00  

58 Australië mi 1655/57 O       4,20      1,10  

 
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, 

  

BIEDNUMMER 
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POST UIT FRANKRIJK – DEEL 4 
 

Na uitstapjes naar de prefilatelie en macrofilatelie, nu de beurt aan de sociale 
filatelie met dit poststuk uit 1943. 
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK  
 

Het poststuk is een briefkaart van een Franse krijgsgevangene in Duitsland 
aan een bekende in Frankrijk. Op 22 juni 1940 heeft de Duitse Wehrmacht 
het Franse leger verslagen en worden 1,8 miljoen soldaten krijgsgevangen 
gemaakt. Zij zullen tot het eind van de oorlog in kampen verblijven. Na een 
tussenstop in een van de vele zogenaamd Frontstammlager (Frontstalag) in 
Frankrijk worden soldaten, onderofficieren en officieren gescheiden en de  
eersten gedeporteerd naar een Stammlager (Stalag), de laatsten naar een Of-
fizier-Lager (Offlag), beiden in Duitsland, 
De briefkaart is verzonden vanuit Stalag XIB in Fallingbostel in Nedersaksen, 
Noord-Duitsland. Dit kamp werd in 1937 gebouwd, diende eerst als trainings-
kamp en fungeerde met de komst van Poolse soldaten sinds 1939 als krijgs-
gevangenkamp. Franse (en Belgische) krijgsgevangenen arriveren vanaf de 
zomer 1940 in drie golven. Medio 1944 zijn er 93.280 krijgsgevangenen in het 
kamp. 
 
Jean Julien Blandaut was een van hen. Bezoek was verboden, contact per 
post mondjesmaat en gereguleerd. Jean schreef op 12 april 1943 een brief-
kaart aan André Bernarde in Saint Germain-Saint Savin, in het departement 
Vienne. Voor correspondentie kregen krijgsgevangenen in die periode voor-
gedrukte briefkaarten. Ze bestonden uit twee delen, een deel voor het be-
richt van de krijgsgevangene, en een vooraf geadresseerd antwoorddeel die 
de geadresseerde kon gebruiken om een bericht terug te sturen. De schrijf-
ruimte was beperkt, zeven lijntjes. Meer werd niet toegestaan. De opdracht 
was duidelijk te schrijven, met oog op de censuur. Een postzegel was niet no-
dig, de postkaart was “Gebührenfrei”. De kaart van Jean Blandaut werd op 20 
april 1943 na een gang langs de censor (stempel Geprüfft Stalag XIB) verzon-
den. De kaart heeft nog een stempel: in paarsig rood de tekst: bezet gebied. 
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK  
 

Frankrijk was op dat moment in tweeën gedeeld: bezet Frankrijk en – colla-
borerend - Vichy-Frankrijk onder leiding van Maarschalk Petain. De kaart 
werd niet geretourneerd. Daarom beschikken we wellicht nog over de kaart.  
 
De postkaart maakte me nieuwsgierig. Wat is eruit af te leiden over de per-
soon van Jean Blandaut? Ik begon met het doornemen van de honderd lijsten 
met Franse krijgsgevangenen in 1940 en 1941 opgesteld door het Centre Na-
tionale d’Information sur les prisonniers de guerre in Parijs.  
 
De naam Jean Blandaut komt maar éénmaal voor, namelijk op lijst 24 van 1 
mei 1940. Klaarblijkelijk is hij dan nog in Frankrijk, want een verwijzing naar 

een Stalag ontbreekt. We komen te weten dat hij soldaat tweede klasse is, 
geboren op 15-5-1918 in Biarritz en zijn voorouders mogelijk uit Spanje af-
komstig zijn. Van verdere wederwaardigheden tijdens de oorlog is niets op 
het internet te vinden.  
Blijkens de gegevens op de postkaart is Jean in Stalag XIB ingedeeld bij het 
Arbeidskommando 1366. Een groot deel van de krijgsgevangenen verblijft 
niet in het hoofdkamp, maar in een van de vele werkkampen in de omgeving. 
Het Arbeidskommando 1366 omvatte 800-1000 krijgsgevangenen. Ze werden 
eind 1943 als dwangarbeiders ingezet bij het Volkswagenwerk Gmbh in 
Wolfsbüttel.  
Jean schrijft de kaart aan André Bernabe. Op het internet kom ik erachter dat 
hij voluit André Roger Bernabe heet, geboren 25-10-1911 in Saint-Savin en  
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK  
 

overleden op 14-12-1990 in Poittier. Een leeftijdgenoot dus, klaarblijkelijk 
niet dienstplichtig. Uit de tekst wordt duidelijk dat er eerder briefverkeer is 
geweest. Jean wijst op een kaart die hij van André ontvangen heeft. Wat hun 
relatie is, is direct niet uit de tekst op te maken. De toon is amicaal (‘cher 
vieux’) en Jean tutoyeert André, wat op een vriendschappelijke of familiaire 
relatie kan duiden. Ze kennen elkaar goed, want de tekst verwijst naar zaken 
die verder impliciet blijven, een onderonsje waarin een half woord vol-
doende is. De boodschap dat hij nog in dezelfde kleren rondloopt die hij in 
Frankrijk gekregen heeft, zegt het nodige over zijn leefsituatie. Hij maakt ten 
slotte duidelijk dat hij het leven in het kamp zat is en het leven hopeloos 
vindt. Maar toch, hoopt hij op betere tijden (terugkeer naar Frankrijk), mis-
schien dit jaar nog wel. We weten nu dat dan nog twee jaar zal duren voor 
Stalag XIB op 15-4-1945 bevrijd wordt. Jean Blandaut heeft uiteindelijk het 
kamp en de oorlog overleefd. Hij stierf op 20-7-2015, op 97-jarige leeftijd in 
Marseille. 

Bronnen:  
www.wikipedia.de  
www.openarch.nl 
www.gallica.bnf.fr  

www.geneafrance.com  
http://phgervais.free.fr  

                                                          
  Rob van Dijk 
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WERKHONDEN 

 

 
De UNPA (United Nations Postal Administration) heeft op 7 april 2011 een 
herdenkingsvelletje uitgegeven ter ere van de ‘Working Dogs of the United 
Nations’, de werkhonden van de verenigde Naties. Op het velletje van US$ 
0,98 zijn 10 zegels opgenomen met het UN embleem en het jaartal 2011.  

Op de bijbehorende tabs zijn foto’s geplaatst van de United Nations Security 
Dogs en hun begeleiders in New York, Geneve en Wenen, de plaatsen waar 
de hoofdkwartieren van de VN zijn.  
 
De hondeneenheid van de VN is een onderdeel van de United Nations Secu-
rity and Safety Services, opgericht in New York in 2004, in Geneve in 2008 en 
in Wenen in 2011. De honden komen van over de hele wereld en hebben bij-
zondere karakters en talenten. In New York gebruikt de hondenbrigade La-
bradors, in Geneve vooral Duits Herders en in Wenen Mechelse Herders. De 
honden komen elke dag naar hun werk met hun begeleiders om de VN per-
soneelsleden, de gedelegeerden en de bezoekers in en om de VN gebouwen 
te beveiligen.  
 
Voordat de honden bij de brigade worden ingedeeld, moeten ze een serie 
tests ondergaan, uitgevoerd door de afdeling Veiligheid van de VN en de lan-
delijke politie. De begeleiders en hun viervoetige partners moeten een groot  
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VERVOLG WERKHONDEN 

 

 
aantal trainingssituaties doorlopen, inclusief gehoorzaamheidstrainingen, ge-
bouwenonderzoek, speuren en basale eerste hulp, voordat de begeleiders 
hun certificaat krijgen, 
 
Het is niet de eerste keer dat werkende honden een ereplaatsje krijgen op 
een postzegel. In Nederland en Ierland bijvoorbeeld is de blindengeleide-
hond, eigenlijk dus ook een werkhond, al eens afgebeeld.  

 
 
Honden worden in een heel breed veld ingezet. Niet alleen als blindengelei-
der, begeleider van mensen met hoorstoornissen, epilepsie of diabetes, maar 
ook voor het verrichten van talloze handelingen voor gehandicapten en als 
begeleider van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, verstandelijk ge-
handicapten in vervangende woonvormen en kinderen met opvoedingspro-
blemen en bijvoorbeeld kinderen met het downsyndroom, of kinderen met 
een autisme spectrum stoornis, met motorische of spraakachterstand of ge-
dragsproblemen. 
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VERVOLG WERKHONDEN 

 

 
In 2008 is KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) een proef ge-
start met een drietal honden die autistische kinderen moesten begeleiden. 
Evaluatie van dat project bewees dat dit experiment een groot succes was 
met als gevolg dat het steeds meer wordt toegepast. Een begeleidingshond 
wordt bijvoorbeeld bijgebracht hoe hij zijn ‘baasje’ veilig door het verkeer of 
over de markt laat rondwandelen, waarbij allerlei situaties met fietsers, 
auto’s en andere mensen de situatie bepalen. De hond mag niet in paniek ra-
ken en altijd zijn baasje begeleiden en beschermen. 
Op een Engels postzegelvelletje zijn een aantal van de omstandigheden waar-
onder de hond zijn werk moet doen afgebeeld. Honden zijn niet alleen huis-
honden, werkhonden of waakhonden. Honden kunnen hulphond zijn die 

helpt bij het aanen uitkleden, die licht-
knoppen aan- en uitdoet, de telefoon 
oppakt, een kast of een deur opent en 
sluit, of geleidehond die zijn baasje veilig 
door het verkeer loodst, assistentiehond 
die als een hulphond helpt bij heel veel 
zaken die zijn baasje niet kan, therapie-
hond als ondersteuning bij mensen met 
lichamelijke of geestelijke problemen of 

begeleidingshond die bijvoorbeeld alarm slaat bij een gevaarlijke situatie. En 
het mooie van honden is dat ze dat elke dag opnieuw met veel liefde en volle 
inzet doen. En de praktische hulp van de hond biedt de mensen met zo’n 
hulp een onafhankelijker en zelfstandiger leven met meer sociale contacten.  
 

Bron :  Nieuwsbrief KNBF juli 2021 

Tekst : A.C. van der Maade 

Bewerking :  Dick Klaassen 
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ADVERTENTIE 
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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 01-01-2021 t/m 31-12-2021:   € 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 



vvpv de Loupe 23 september 2021 

 
 

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. 

De gereserveerde data in 2021 
9 oktober, 13 november 

en 11 december 


