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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 
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pvveo.redactie@onsmail.nl 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE 

BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de Algeneme Ledenvergadering vanvrijdag 13 februari 2017, 
aanvang om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis 
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 10 maart 2017 
  (Wilde veiling) 

Vrijdag 14 april 2017 
  (postzegelquiz) 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-feb 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

4-feb 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

5-feb 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

6-feb 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

11-feb 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

12-feb 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

12-feb 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

19-feb 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

19-feb 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

25-feb 09:00-15:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

26-feb 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

19-feb 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

1. Welkom en mededelingen (20:00u) 

2. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2015  

3. Secretarieel jaarverslag 2016 

4. Financieel jaarverslag 2016 

5a. Bevindingen Kascontrolecommissie 

5b. Decharge bestuur 

5c. Benoeming Kascontrolecommissie 2018 

6. Aan– en aftreden bestuursleden 

7. Overzicht overige functies en bezetting 

8. Rondvraag 

9. Pauze, kavels bekijken 

10. Huldigen jubilarissen (~21:20) 

11. Loterij 

12. Clubveiling (~21:40u) 

13. Ruilen van postzegels (~21:50u) 

5 min 

5 min 

10 min 

10 min 

5 min 

3 min 

2 min 

3 min 

5 min 

10 min 

20 min 

15 min 

5 min 

15 min 



Vanaf 19.30 uur komen de leden spontaan D’n Turfberg binnengewandeld om 
elkaar het allerbeste toe te wensen voor het komend jaar. Menigeen kijkt op 
van de vreemde tafelopstelling vanavond (de tafels staan in rijen tegenover 
elkaar). Dit hebben we gedaan omdat we trachten een ruilavond te houden en 
dan kom je op deze wijze makkelijker met elkaar in contact. Ook om elkaar 
beter te leren kennen leek ons dit een aardige test. De vaste groepjes komen 
hierdoor ook eens met anderen in gesprek.  

Petra en Henk hebben ondertussen de 47 kavels en de prijzen voor de loterij op 
de biljards uitgesteld. Ondanks 9 afmeldingen en het niet al te beste weer 
mogen we toch weer 34 leden welkom heten. Om 20.10 uur kan Henk de bel 
hanteren en de vergadering openen. Henk zal eerst wat mededelingen doen, 
dan is het postzegels ruilen tot 21.15 uur, vervolgens de loterij en daarna de 
veiling. Henk deelt het volgende mee: 

• Op de eerste plaats natuurlijk voor iedereen een welkom in het nieuwe jaar 
en de beste wensen vanuit het bestuur. 

• Voor de gewijzigde opstelling is deze keer gekozen om vooral meer mensen 
met elkaar in contact te laten komen. Door de grote opkomst zit de tafel 
dan ook helemaal vol. We zullen dit weer intern bespreken en op-  en 
aanmerkingen meenemen. 

• De aanwezigen worden bedankt voor de diverse Kerstkaarten die het 
bestuur bereikt hebben. 

• Henk geeft aan dat in het clubblad staat aangegeven dat nieuwe kandidaat 
bestuursleden zich moeten melden bij de voorzitter, Joop van Gils. Dit moet 
natuurlijk zijn bij de secreatris. Ter verduidelijking, Joop heeft geen ambities 
voor het voorzitterschap. 

• Joop zet uiteen wat de bedoeling is van de schilderijlijstjes die we als 
reclame-hulpmiddel voor onze vereniging willen gaan uitzetten. De oproep 
voor thematische zegels blijft van kracht. (Tijdens de vergadering zijn de 
eerste zegels al aangeleverd.) 

• Dan worden de 2 nieuwe leden die vanavond aanwezig zijn speciaal welkom 
geheten en stellen zij zichzelf voor. Wij hopen dat de heren Frank Boons en 
Antoon Swemmers zich prettig zullen voelen binnen onze vereniging. 

• In de bestuursvergadering van 12 januari is besloten om schragen aan te 
schaffen zodat we met de aanwezige platen een extra tafel kunnen plaatsen 
bij grote drukte tijdens de zondagse ruilbeurzen. Al tijdens de vergadering 
geeft Frans Laenen aan dat deze in zijn auto liggen. Kort daarna staan er 4 
mooie schragen tegen de bestuurstafel. Frans bedankt namens het bestuur 
voor je medewerking. Petra gaat zorgen voor tafelkleden op de bladen. 

• Martin merkt op dat er met veilingkavels 37, 38 en 39 iets niet klopte. Dit is 
gecorrigeerd. Indien u deze wilt kopen eerst dus nog even goed kijken. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 JANUARI 2017 



• Verder doet Henk een oproep om de contributie van € 12,50 voor het jaar 
2017 te voldoen. Er zijn al diverse bedragen binnengekomen van € 10,00. 
Hierbij het verzoek aan deze personen om alsnog de aanvullende € 2,50 
over te maken. 

Peter van Wijnen maakt gebruik van de rondvraag en geeft daarbij aan dat hij 
in Eindhoven de avond van de Grote Clubactie heeft bijgewoond. Het was een 
zeer gezellige goed georganiseerde avond. Volgend jaar krijgen we zeker ook 
weer 2 vrijkaarten die we natuurlijk beschikbaar stellen. 

Na deze mededelingen wordt er door diverse mensen goed gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid zegels te ruilen, kopen of verkopen. Op diverse plaatsen 
werd driftig in andermans boeken gezocht naar zegels die men kon gebruiken. 
Aan de “grote ruiltafel” is het gesprek zeker niet stilgevallen. Alle opmerkingen 
die ons zowel positief als negatief bereikt hebben zullen we meenemen. Toch 
mogen we naar mijn idee zeker niet spreken van een mislukte avond. 

Na het ruilgedeelte van deze avond start Peter van Wijnen om 21.15 uur met 
de verloting van de prijzen. Hij heeft voor € 54,75 loten aan de leden verkocht. 
Alle prijzen verdwijnen binnen enkele minuten van het biljard. 

Voor de veiling van de 47 kavels, die allen in het maandblad waren aange-
kondigd, hadden 16 leden een biednummer op komen halen. Slechts 3 van de 
potentiële bieders hebben niets kunnen bemachtigen. Van de 47 kavels werden 
er 37 door 13 leden gekocht. De totale verkoop opbrengst bedroeg € 140,00. 
Ik heb ook een van de nieuwe leden al met een paar kavels naar huis zien 
gaan. 

Omstreeks 22.30 uur waren alle verkochte kavels afgerekend, had Petra al 
sommige inzenders hun geld overhandigd en werd de Zaalhuur en koffie 
rekening voldaan. Toch naar mijn idee een gezellige leuke avond ondanks het 
slechte weer. 

Afmeldingen:  

Mevr. de Laat   Mevr. de Brouwer  Dhr. De Brouwer 
Dhr. v.d. Heuvel  Dhr. Mulder   Dhr. Dorresteijn 
Dhr. Segers   Dhr. Wittgen    Dhr. Warmoerskerken 

Joop van Gils, 
secretaris 

VANUIT HET BESTUUR 
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VEILING 
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VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

De Vest 56a 



Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Suriname 479/80  516/18    522/26   € 5,00  € 1,50  1   

2 �� Nederland 720/721      747/751   € 16,60  € 3,50  2   

3 �� Nederland 
568/72 1011-1260-1551-
1552 

  € 43,60  € 12,50  3   

4 � Deuts Reich 548/553   565/568   € 28,00  € 6,00  4   

5 � Belgie Koning Albert1   nr 22   € 56,00  € 12,50  5   

6 � Nederland 346-347-348-349   € 99,00  € 15,00  6   

7  Div. Stockboek     Bod 7   

8  Div. Stockboek     Bod 8   

9  Nederland 
opening Postkantoor 
V'Waard 

    Bod 9   

10  Nederland Bedanktkaart Kinderz. 1999     Bod 10   

11  Nederland Oude adreswijzingen 2     Bod 11   

12  Nederland eerste vlucht Ehv. 1966     Bod 12   

13 �� Nederland 655/59   € 25,00  € 2,50  13   

14 �� Nederland  1855 velletje kinderz. 1999   € 9,00  € 1,00  14   

15 �� Nederland 1366 velletje kinderz. 1986   € 3,60  Bod 15   

16 �� Nederland 830/34 kinderz. 1964   € 3,70  Bod 16   

17 �� Nederland 1702 velletje kinderz. 1996   € 6,00  € 1,00  17   

18 �� Nederland 1366 velletje kinderz. 1986   € 3,60  Bod 18   

19 �� Nederland 225 t/m 228   € 90,00  € 22,50  19   

20 �� Nederland 232 t/m 235   € 80,00  € 20,00  20   

21 �� Nederland 238 t/m 239   € 105,00  € 26,25  21   

22 �� Nederland 252 t/m 255   € 70,00  € 17,50  22   

23 �� Nederland 261 t/m 264   € 120,00  € 30,00  23   

24 �� Nederland 257 t/m 260   € 75,00  € 17,50  24   

25 �� Nederland 2 stockboeken, 2200 zegels   € 1.800,00  € 50,00  25   

26 � Nederland 2 stockboeken, 3200 zegels   € 940,00  € 25,00  26   

27  Div. 
Stockboek met België, 
Frankrijk en Zwitserland 

  > € 100,- € 5,00  27   

VEILING 
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Mw. H. Esch van Huibers  5-2 
Dhr. H. Smit     7-2 
Dhr. H. Ossevoort    13-2 
Dhr. A. van den Eijnde   20-2 
Mw. A. de Groof     21-2 
Dhr. C. van Lierop     26-2 
Dhr. L. Scheffer     27-2 

BETALEN CONTRIBUTIE 2017 

Beste leden, 

Voor het jaar 2017 bedraagt de contributie € 12,50 per lid. 
Dat is dus € 2,50 meer dan in 2016 en de jaren daarvoor. 

Uiteraard kunt u contant betalen bij de zondagse ruilbeurs, die u als lid van 
onze vereniging gratis kunt bezoeken, of op de maandelijkse verenigingsavond 
waarbij u kunt genieten van een gratis kopje koffie of thee. 

U kunt de contributie ook overmaken op ons rekening nummer: 
 Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 

Van verschillende leden is al € 10,- aan contributie ontvangen. 
Behoord u tot de leden die, zeer prijzenswaardig keurig op tijd betaald maar 
slechts € 10,- i.p.v. € 12,50 heeft overgemaakt, dan hierbij het vriendelijk 
verzoek om alsnog de aanvullende € 2,50 te voldoen. 

Met vriendelijke groet,  

Petra Jansen (penningmeester) 

LEDENNIEUWS 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN FEBRUARI 

De voorzitter / eindredactie is er 
even tussenuit maar hoopt voor de 
ruilbeurs in februari weer heelhuids 
terug te zijn. 



LOTERIJ 

In februari speciaal voor de Algemene Ledenvergadering een paar mooie zegels 
in de loterij waarbij Nederland 3 (catw. € 150,-) en 257/60 (catw. € 45,-) 
Liechtenstein 353/56 (catw. € 50,-). Thema sport turnen, “sport” biljarten en 
thema paarden. Veel geluk in de loterij van de ALV in februari. 
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Publicatie van het secretarieel jaarverslag van 2015 ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering. Voor het financieel jaarverslag 2015 zie periodiek 
van april 2016. 

 

JAARVERSLAG 2015 (JAN. 2015 T/M DEC. 2015) 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2015 

Tijdens de jaarvergadering van 13-2-2015 ben ik als secretaris toegetreden tot 
het bestuur. Het bestuur heeft dit jaar dan ook in diverse opstellingen moeten 
vergaderen.  

In totaal werden 5 bestuursvergadering gehouden. In januari nog met het oude 
bestuur, in maart met het nieuwe bestuur met toevoeging van Peter Wittgen 
voor de overdracht van een aantal zaken en verder in het jaar met het huidige 
bestuur. Daarnaast zijn diverse bestuursleden in kleiner verband ook 
regelmatig samengekomen om zaken voor te bereiden. 

Tijdens de jaarvergadering deden zich veel bestuurlijke mutaties voor t.w.: 

• stoppen van P. Grol als bestuurslid en ex-voorzitter, 

• stoppen van P. Wittgen als secretaris,  

• herbenoeming van P. Janssen als penningmeester, 

• toetreding van J.Poos als bestuurslid, 

• (plotselinge) toetreding van Joop van Gils als secretaris en 

• (plotselinge) toetreding van Martin Sutherland als algemeen bestuurslid. 

Het is een fijn gevoel weer een compleet bestuur te hebben dat zich inzet voor 
een plezierige vereniging.  

Gelukkig hebben we in 2015 van niet een lid afscheid moeten nemen. Tijdens 
dit jaar hebben we bij diverse “zieken” een bloemetje namens de vereniging 
bezorgd. 

In 2015 hebben ons 2 opzeggingen bereikt die per 1-1-2016 ingaan.  
Het aantal leden is in 2015 met 5 gestegen. Per 31 december stond de teller op 
82 leden. Als lid zijn dit jaar toegetreden de Heren Segers, Vallentin, 
Blauwkuip, van Herpen en Mommers.  

In 2015 werden zoals gebruikelijk weer 10 ruilbeurzen gehouden en daarnaast 
10 clubavonden. Tijdens de clubavonden vond 6 maal een clubveiling plaats en 
4 maal een wilde veiling. Ook werden er weer 2 avonden (mei en oktober) met 
een Quiz ingevuld en kwam Dhr Otto in november een verhaal vertellen over 
zijn passie voor vliegers. In oktober heeft een workshop “watermerk zoeken” 
plaats gevonden. De vraag om meer workshops heeft de aandacht en de 
voorbereidingen zijn al getroffen. Verder hebt U gemerkt dat de prijs van de 
lotjes voor de loterij in september 2015 gewijzigd is van € 0,10 naar € 0,25. In 
december mochten alle aanwezige leden tijdens de clubavond een banketstaaf 
ontvangen. De clubavonden werden gemiddeld door 32 personen bezocht. Een 
lichte stijging t.o.v. 2014 toen het aantal tussen 29/30 lag. 

VANUIT HET BESTUUR 
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In het voorjaar werd voor de 1e keer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Deze actie bracht ruim € 200,00 op. In het najaar werden weer 
loten verkocht voor de Grote Clubactie. Hiervoor werden niet alle loten 
verkocht ondanks de vele oproepen die hebben plaatsgevonden. 

In maart 2015 heeft de vereniging met een stand deelgenomen aan een grote 
beurs in het Hazzo. Dit was geen succes zodat we daar in de toekomst van 
afzien. In september zijn we met een stand aanwezig geweest op de 
seniorenmarkt. We kregen veel belangstelling maar helaas was door een 
stroomstoring de markt van korte duur. 

In juli bereikte ons het bericht dat Copy Service bij de Draaikolk, waar we ons 
clubblad lieten drukken, kwam te vervallen. We zijn toen op zoek gegaan naar 
een alternatief en hebben die gevonden bij de Kopieerafdeling van de 
Mariakerk. De prijs is veel lager, evenals de kwaliteit van de druk. 

Binnen het bestuur is een procedure besproken en goedgekeurd wie over welke 
informatie ingelicht moet worden bij de komst van nieuwe leden, wijzigingen 
van gegevens van leden, opzegging van lidmaatschap en als laatste punt hoe 
te handelen bij overlijden.  

Ook al heeft de Feestcommissie, die tijdens de jaarvergadering tot stand is 
gekomen, veel werk verricht toch bleef er voor het bestuur de nodige 
werkzaamheden over. De procedure om te komen tot “Lid van Verdienste” 
werd opgesteld en uitgewerkt, registratie van de leden die aan het feest deel 
gingen nemen, benadering van jubilarissen, inlezen uit oude verslagen om 
teksten voor de toespraken te kunnen houden tijdens het feest, keuze en 
bestelling van het presentje, aanmaken van de oorkonden, persbenadering etc. 
etc. 

In de toekomst zullen jubilarissen voortaan tijdens de Algemene Leden 
Vergadering gehuldigd worden. De titel “Lid van Verdienste” zal op gepast 
tijdstip weer worden gebruikt als het bestuur daartoe besluit.  

De ingekomen post bestond voornamelijk uit correspondentie met de Kamer 
van Koophandel in verband met de bestuurswisselingen (door Peter Wittgen 
nog afgehandeld), post van de Rabobank in verband met de deel-name aan de 
Rabobank Clubkas Campagne en de gewijzigde doorbelasting van kosten in het 
betalingsverkeer met ingang van 1-1-2016, Post van de Grote Clubactie in 
verband met de lotenverkoop.  

Verder is er zeer veel e-mail verkeer tussen leden van het bestuur, maar ook 
met derden. 

Rest mij nog als secretaris namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers 
van D’n Turfberg te bedanken voor de genoten gastvrijheid. Ik hoop dat 2016 
voor U allen weer net zo’n fijn jaar wordt als het afgelopen jaar.  

 

Joop van Gils 

Secretaris (maart 2016) 

VANUIT HET BESTUUR 
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ARTIKEL 
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JAN KRUIS 

Toen ik het clubblad van december schreef heb ik 
nog even getwijfeld of ik een stukje zou wijden 
aan de zegel ter gelegenheid van het feest Sint 
Pannekoek. Dat leek me toen “te klein nieuws”, 
maar nu de geestelijk vader van deze en andere 
kleurrijke zegelontwerpen overleden is kan ik er niet meer omheen. 

Loopbaan 

Het begon allenmaal in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog als Jan 
Kruis de scenarioschrijver en stripauteur Wim Meuldijk (die van Pipo de Clown) 
ontmoet. Die gaat hem les geven in tekenen, voor twee gulden vijftig per uur, 
geen gering bedrag in die tijd. In 1950 tijdens zijn eerste jaar op de teken-
academie publiceert hij ook zijn eerste strip Prins Freddie, in De Havenloods. 

In de jaren zestig illustreert en 
tekent hij voornamelijk 
reclamewerk, onder andere voor 
Shell en maakt hij ook strips voor 
de Taptoe. In 1969 en 1970 
neemt hij de twee bekende 
stripfiguren Sjors en Sjimmie over 
van Frans Piët. Dat maakt hem 
niet gelukkig en er verschijnen 
slechts 2 albums van zijn hand. 

Op 12 december 1970 verschijnt zijn eerste Jan, Jans en de kinderen-strip voor 
het eerst in het tijdschrift Libelle. Wat begon als een aardig bijklusje groeide uit 
tot een levenswerk; hij tekende de wekelijkse strip bijna dertig jaar. 

De strip bevat veel autobiografische elementen en verwijst naar zijn gezin in de 
provincie Drenthe waar hij woonde. De strip weerspiegelt ook dertig jaar lang 
de maatschappelijke ontwikkelingen en besteedt op luchtige toon aandacht aan 
nieuwe fenomenen zoals de Bewust Ongehuwde Moeder (BOM). 



Sint Pannekoek 

Uit de strip ‘Jan, Jans en de kinderen’ van 1986. 

Catootje zit met opa aan tafel en zegt “Eigenlijk lust ik helemaal geen boontjes 
opa, pannekoeken, da’s pas lekker! Maar die eten we haast nooit meer”. Opa 
antwoord “Nu je het zegt, opa heeft ook wel trek in een pannekoek. Jans, de 
hoeveelste is het vandaag.” “De 29e november, hoezo?” vraagt Jans. “Dan is 
het vandaag Sint Pannekoek!” roept opa. “Op Sint Pannekoek bakt de vrouw 
des huizes een grote stapel pannekoeken. Wanneer de heer des huizes ’s 
avonds thuiskomt, heeft iedereen een pannekoek op zijn hoofd. Zij roepen hem 
tegelijkertijd toe: “Een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!” 

Hiermee introduceerde Jan Kruis 
in 1986 een nieuwe traditie. 
Tegenwoordig zijn er allerlei 
varianten in gebruik om dit feest 
te vieren. De gewoonte om een 
pannenkoek op het hoofd te 
leggen is echter gelijk gebleven. 
Sint Pannekoek wordt door heel 
het land gevierd op 29 november. 

In 2015 breidde Kruis zijn idee uit met Het evangelie van Sint Pannekoek, dat 
zich afspeelt in de 12e eeuw in een klooster aan de Rotte. Het verhaal gaat 
over de 15e verjaardag van de monnik Gerrit, de voornaam van opa Tromp. 
In oktober 2016 richtte Kruis met enkele aanhangers het Nationaal Comité Sint 
Pannekoek op. Tevens ontwierp hij in dat jaar een ansichtkaart met 
bijpassende postzegel. De opbrengst van de verkoop wordt geschonken aan 
goede doelen waaronder de Lepra Stichting. 

Behalve strips maakte Kruis ook boekillustraties, zoals 
een nieuwe uitgave van Woutertje Pieterse, en olieverf-
schilderijen. Kruis werd op 29 april 1996 onderscheiden 
als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Jan Kruis mocht in november 2009 de eerste editie van 
de Marten Toonderprijs in ontvangst nemen, toegekend 
voor zijn gehele oeuvre. In 2010 werd in het Nederlands 
Stripmuseum de tentoonstelling 'Het theater van Jan 
Kruis’ aan zijn werk gewijd.  

Jan Kruis ging in 1999 met pensioen en droeg zijn werk 
over aan een groep tekenaars die onder de naam Studio 
Jan Kruis werken. 

Op 19 januari jongstleden is striptekenaar Jan Kruis na een lang ziekbed 
overleden. Hij is 83 jaar geworden.  

Henk Janssen 

Redactie 
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POSTZEGELTAAL 

Het is weer bijna Valentijnsdag, een fenomeen uit Amerika dat ook hier steeds 
meer “gevierd” wordt. Waar men vroeger, toen Valentijnsdag nog niet werd 
“gevierd”, nog romantische brieven schreef om het hart van een geliefde 
sneller te doen kloppen, wordt tegenwoordig, nu men Valentijnsdag wel “viert”, 
nog zelden een liefde verleidt met de pen maar eerder met de portemonnee. 
De traditie is platgeslagen door het commerciële gehalte van deze dag. 

Achtergrond 

Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met 
de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben 
echter niets van doen met het leven van deze heiligen. Eén was priester in 
Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter 
dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon. Paus Gelasius I 
riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. 

Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda aurea, maar het Valentijns-
feest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt 
zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls 
(1380-1382)[4] deze versregels schreef: 

For this was on seynt Volantynys day 

Whan euery bryd comyth there to chese his make 

 

'Want dit was op Sint-Valentijnsdag 

Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen' 

 

In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt, begonnen met het 
verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar liefde. Valentijnsdag is in 
België en Nederland in korte tijd, sinds de jaren ‘90, een groot commercieel 
succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels en bloemen-
winkels profiteren hiervan. Ook de posterijen deden hieraan mee, door 
valentijnspostzegels uit te geven. 
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Postzegeltaal 

Nu even terug naar vroeger... In de jaren vijftig - toen een kaartje sturen nog 
heel gewoon was - werd het een mode om via de postzegel een geheime 
boodschap mee te geven. Die rage kwam oorspronkelijk uit Duitsland. 

Nu hoor ik u denken: hoe kunnen postzegels nu een boodschap uitdragen? 
Spreken kunnen ze inderdaad niet, maar men kan er wel gecodeerde berichten 
mee doorgeven. De wijze waarop de postzegel op de kaart geplakt was duidde 
op een vooraf afgesproken code tussen de geliefden. Bijvoorbeeld een post-
zegel die ondersteboven geplakt is betekent “Ich Liebe Dich”. Op deze wijze 
konden geliefden tot wel 56 verschillende boodschappen uitwisselen. 

Het gebruik van postzegel-
taal kwam ook voor in 
Nederland, België, Italië, 
Frankrijk, Engeland en 
Scandinavië. Maar men 
moest wel oppassen, de 
postzegeltaal was niet 
universeel! Ook de 
buitenlandse manier van 
plakken was anders. De 
voorbeelden waren legio. 
Je moest dus eerst goed 
afspreken hoe welke 
boodschap te plakken.  
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ARTIKEL 

Uitgevers van prentbrief-
kaarten speelden in op de 
rage van de postzegeltaal 
door de verschillende 
codes op de voorzijde af te 
beelden. Een boodschap 
was dan natuurlijk niet 
meer geheim als je de 
betekenis aan de voorzijde 
van de kaart kon zien, 
maar het was wel een 
leuke manier om openlijk 
je liefde te betuigen. 

Uiteraard bleven de zelf bedachte vunzigheidjes het populairst. 

Op een ansichtkaart 
mocht geen boodschap 
worden geschreven, 
daar waren duurdere 
briefkaarten voor. 
Schreef je wel op de 
ansicht dan moesten er 
postzegels bijgeplakt 
worden. Via de 
postzegeltaal kon er dus 
gratis een klein liefdes-
boodschapje worden 
meegezonden.  

Familie en de postbode 
konden niet bevroeden welk 
een ondeugende voorstellen 
onder hun neus lagen.  
Het was in die tijd niet 
ongewoon dat moeder 
allereerst de post doorlas  
om te controleren of alles in 
het nette gebeurde! 

Wilt u meer weten over postzegeltaal kijk dan 
ook eens in prestigeboekje nr 5 van Nederland 
met een tekst van Tim Krabbe. 

Henk Janssen (Redactie) 
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De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




