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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen,
Net zoals in het voorwoord van het januarinummer heb ik ook dit keer
geen goed nieuws:
De ledenbijeenkomst van woensdag 24 februari en ook de op 13
maart geplande zaterdagmiddagbeurs vinden geen doorgang.
Overleg met de beheerder van De Til leverde zoals verwacht geen
nieuwe perspectieven op; het wachten is op verbetering van de omstandigheden. Die verbetering zal hoogstwaarschijnlijk pas plaatsvinden zodra de vaccinatie van een groot deel van de bevolking is gerealiseerd en in welke maand (of kwartaal ?) dat het geval is, is onbekend.
Het hoogtepunt qua verzamelactiviteiten bestaat uit de komst van een
rondzendbox; onderling thuis met elkaar ruilen spoort nauwelijks met
de bezoekbeperkingen die bij de lockdown horen. Wat wel tot de mogelijkheden behoort voor digitaal gevorderde verzamelaars is het deelnemen aan veilingen op het internet.
Ons clubblad is in deze periode de enige rechtstreekse band tussen bestuur en leden. Om die reden hechten wij er aan iedere maand een
exemplaar te presenteren. Dat is en blijft een gewaardeerd medium en
dan vooral dankzij de artikelen van leden. Terzijde: de drie artikelen in
het januarinummer werden geleverd door Hans Snellenberg, Jan Hoogendijk en Dick Klaassen. Ik noem ze hier omdat niet ieders naam vermeld stond. Wellicht is het ook voor anderen een voorbeeld om na te
volgen. Schrijf eens een artikeltje over de manier waarop jij verzamelt
of over het poststuk waar je het meest trots op bent of over de mooiste vondst tijdens een beurs of over je pogingen om je (klein-) kinderen te interesseren in de filatelie.
Dat laatste voorbeeld brengt me op het openingsartikel in het recente
Maandblad van Filatelie. In dat artikel reageert de nieuwe voorzitter
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van de KNBF op het verwijt van een jeugdleider dat de officiële filatelistische instanties onvoldoende moeite doen om jongeren te enthousiasmeren voor het verzamelen van postzegels. Lees dat artikel eens
en als het je inspireert, mag je gerust een reactie naar het bestuur sturen.
Op verzoek herhaal ik het verzoek aan alle leden om eens na te gaan of
er in de vrienden- of kennissenkring wellicht personen of bedrijven zijn
die belangstelling hebben voor het afnemen van rolletjes frankeerzegels (van 1 of 2 eenheden) via onze vereniging. Onze vereniging kan
dankzij die verkoop een bonus en advertentie-inkomsten verwerven.
Wilt u hier meer informatie over dan is Geurt Ditewig graag bereid om
die te geven.
Op 24 maart is de eerstvolgende ledenbijeenkomst gepland. Vooraf
voeren we overleg met de beheerder van De Til om de mogelijkheden
voor het doorgaan van die bijeenkomst af te tasten. Vooralsnog gaan
we er van uit dat die doorgaat, maar zodra daar zekerheid over bestaat, zullen we u dat via de mail of onze website laten weten.
Voor het overige wens ik namens ons bestuur ieder een periode van
huiselijke gezelligheid, gezondheid en desgewenst vaccinatie toe
waarin u zeeën van tijd bezig kunt zijn met onze fantastisch mooie
hobby.
Tot ziens !
Martien van Helvert
Voorzitter
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE
Vergadering 24 februari 2021 gaat helaas niet door
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden
De gereserveerde vergaderdata in 2021
24 maart
28 april
26 mei
25 augustus
22 september
27 oktober en
24 november

De beursdata staan op de achterpagina

Van de ledenadministratie

Tegen het lidmaatschap van Jan Hoogendijk, Acacialaan 9, 3831 XM Leusden.
zijn geen bezwaren gekomen, hij is nu dus definitief lid geworden. Welkom
Jan!
Dank aan Hans Rozeboom voor het doorgeven van zijn gegevens.
Dick Klaassen,
Ledenadministrateur
deloupe@hccnet.nl
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BOLSPIEGEL IN ESCHERS HAND VORMT BASIS VOOR ZELFPORTRET
De wereldbekende litho “Hand met spiegelende bol (zelfportret in bolspiegel)” van Maurits C. Escher vervaardigde hij in januari 1935. Hij
schreef er een aantrekkelijke tekst bij over de
positie van zijn hoofd in het centrum van het
spiegelende oppervlak. Exacter uitgedrukt ziet
hij het punt midden tussen zijn ogen precies in
het centrum van de cirkel weerspiegeld. In april
1946 presenteerde M.C. Escher ook een zelfportret in een spiegelende bol. Hij noemde zijn litho
“Drie bollen II”, waarvan de middelste bol in een
“spiegelend” oppervlak is uitgevoerd. Maak een
speurtocht door het
oeuvre van Escher en ontdek nog meer spiegelende voorstellingen. Escher is opgesloten
in een spiegelbeeld. Hoe hij zich ook wendt
of draait, het gelukt hem niet uit dat middelpunt te komen: het ego blijft onwrikbaar de
kern van zijn wereld. Zowel ontwerpers van
postzegels als van reclamefolders, affiches
en publicaties ontdekten de creatieve en opvallende kracht van deze fascinerend getekende blikvanger en het magisch
De postzegel uit Djibouti met een afbeelding van Albert Einstein is gebaseerd op
werk van Escher.
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aantrekkelijke kunstwerk van de meester van grafische kunst. Op de
frankeergeldige Nederlandse postzegel is een zelfportret afgebeeld
van uw redacteur. De foto is gemaakt in 2018 bij een werkbezoek aan
de tentoonstelling “Escher op reis” in het Fries Museum te Leeuwarden. Bezoekers konden in de nagemaakte werkkamer van Escher een
selfie maken met de bolspiegel centraal in de opstellingen. Door het
gericht verzamelen van postzegels ontstaat er een boeiende en informatieve collectie over uw gekozen of automatisch ontstane thema of
specifieke onderwerp. Het onderwerp wordt namelijk op aantrekkelijk
wijze in beeld gebracht.

Een aantal voorbeelden van
het gebruik van een ontwerp
van Maurits C. Escher (18981972).
Bron:
Nieuwsbrief KNBF
Auteur: Jan M. Broeders
Bewerking : Dick Klaassen

vvpv de Loupe

11

februari 2021

ADVERTENTIE

vvpv de Loupe

12

februari 2021

ARCHAEOPTERYX EN DARWIN

In 1861 werd het fossiel van een
veer beschreven dat de naam
Archaeopteryx kreeg, "Oerveer". In
datzelfde jaar vond men in Beieren
het skelet van een bevederd dier
dat het midden hield tussen een
reptiel en een moderne vogel. Zulk
een fossiele overgangsvorm werd
meteen begrepen als een bewijs
voor Charles Darwins nieuwe
evolutietheorie.
De Archaeopteryx behoort tot een geslacht van uitgestorven vogels
die 150 miljoen jaren geleden leefden in het gebied van het Duitsland
van vandaag. Het is één van de oudste bekende vogels en vliegende
dinosauriërs en wordt ook wel de ‘oervogel’ genoemd, hetgeen niet
betekent dat hij de voorouder is van alle vogels. Het gaat hier om een
zijtak in de evolutie. Het feit dat het skelet 150 jaar geleden werd ontdekt, was voor de Duitse Post aanleiding in augustus 2011 een zegel
uit te geven met een afbeelding van de Archaeopteryx.
Voor de wetenschap
betekende de vondst
van de Archaeopteryx
een ondersteuning en
bewijs voor de ‘evolutietheorie’ van Charles
Darwin. In 1875 werd
een nog gaver skelet
gevonden en tot nu
toe zijn er meerdere
vvpv de Loupe
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skeletten opgegraven, die nogal in grootte verschillen. Volgens sommige geleerden behoren ze allemaal tot één soort, de Archaeopteryx
lithographica, volgens anderen zijn er meerdere soorten.
Aan het skelet is goed te zien dat vogels theropode dinosauriërs zijn,
een onderverdeling van de sauriërs, voornamelijk tweevoetig en vleesetend. De Archaeopteryx had een lange benige staart, een horizontale
romp grote geklauwde vingers aan lange handen en een kop met tanden. Met een lengte van een halve meter was hij vrij klein en hij had
een spitse, vogelachtige snuit. Aan de lange armen zaten slagpennen
waarmee echte vleugels waren gevormd en waarmee het dier waarschijnlijk klapwiekend kon vliegen, maar gezien het ontbreken van een
gespierde borstkam zal hij slechts met moeite hoogte hebben kunnen
winnen.
Charles Darwin (1809-1882) is de grondlegger van de evolutietheorie.
Darwin werd gelovig opgevoed en opgeleid volgens de filosofie van de in die
tijd in Engeland gangbare theologie, die
religie en wetenschap verenigde. Dankzij de waarnemingen en ontdekkingen
die hij in de loop van zijn leven deed
ging hij echter steeds meer twijfelen
over zowel de gangbare ideeën over
soortvorming als zijn persoonlijke geloof. Hij beweerde en bewees dat de
evolutie van soorten wordt gedreven
door natuurlijke selectie, een mechanisme dat er voor zorgt dat organismen die beter in hun omgeving passen, meer kans hebben om te
overleven en voor nakomelingen te zorgen dan minder goed aangepaste organismen. (“survival of the fittest").
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De eerste organismen waren eenvoudige eencelligen die ongeveer 3,5
miljard jaar geleden in het water leefden. Hieruit ontstonden steeds
ingewikkeldere en meercellige organismen. Planten en insecten worden geacht het land te hebben gekoloniseerd tussen 1000 en 450 miljoen jaar geleden. Uit visachtige organismen ontstonden vervolgens
de eerste gewervelde dieren die op het land gingen leven en leken op
de huidige amfibieën. Opeenvolgend verschenen daarna de eerste
reptielen, zoogdieren en vogels. Pas na het uitsterven van de dinosauriërs kwamen de belangrijkste groepen van de huidige zoogdieren op,
waaronder de eerste primaten, voorouders van onder andere de
mens.
In 1830 voer het schip de
’Beagle’ voor de eerste keer uit
voor een expeditie in opdracht
van de Engelse Marine om verkenningswerkzaamheden uit te
voeren. In totaal maakte de
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‘Beagle’ drie van die expedities. Darwin voer mee op de tweede
reis als ‘naturalist’, de resultaten van zijn onderzoeken zorgden voor
een revolutie binnen de wetenschap.
Tijdens deze reis (1831-1836) bezocht Darwin Zuid-Amerika, Australië,
het zuiden van Afrika en diverse eilandengroepen in de Grote en Indische Oceaan. Op al deze plekken bestudeerde hij de plaatselijke dieren, planten,
fossielen en geologie. Een groot deel van
zijn verdere leven was gewijd aan het onderzoeken en classificeren van de op zijn
reis verzamelde voorwerpen en het was
onder andere dankzij dit onderzoek dat hij
op zijn theorie over het ontstaan van soorten kwam.
Darwins werk (“De oorsprong der soorten”)
zorgde voor een revolutie binnen de wetenschap, maar had ook invloed op maatschappij, filosofie en religie.
De acceptatie van evolutie zette de mens neer als een diersoort, onderdeel van de natuur, in plaats van een boven de natuur staande levensvorm. Samen met de erfelijkheidsleer van Mendel vormt Darwins
evolutietheorie tegenwoordig de basis van alle biologische kennis. De
evolutietheorie is bij velen in christelijke kring nog steeds omstreden.
Bron : Nieuwsbrief VPH januari 2021
Tekst :Willem-Alexander Arnhemer
Bewerking : Dick Klaassen
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EEN TWEETAL PRACHTIGE NEDERLANDSE UITGAVES
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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 bevindt zich o.a. onze vloot
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydraulische spindlejack systemen, sleep- en
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen
door ons team op basis van zowel regie, turn-key als aangenomen werk
worden uitgevoerd.
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De Loupe te Leusden
De gereserveerde data in 2021
10 april, 8 mei, 12 juni
11 september,9 oktober, 13 november
en 11 december

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 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 Leusden.
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.
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