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Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Marco Dijkhuizen doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2021 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar. 

Contributie 2021 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.  

Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data verenigingsavonden 2021 (onder voorbehoud) 
15 juni* veiling + verloting 

21 september veiling + verloting 
19 oktober veiling 
16 november veiling + algemene vergadering begroting 
14 december* veiling + (Kerst)verloting 
 
*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 oktober 2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Van de voorzitter 

Geen avondklok meer, we mogen ’s avonds weer laat thuiskomen of zelfs in de vroege uurtjes, we kunnen 
overdag op 1,5 meter afstand van elkaar in de rij staan om zonder afspraak te winkelen en tussen 12.00 uur en 
18.00 uur op een terras neerstrijken voor een pilsje of een wijntje. Kortom, langzaam terug naar normaal. Ja dat 
hoopten we. Maar terwijl ik dit schrijf komt er een ‘Breaking News’ binnen waarin wordt aangekondigd dat het 
‘zondag-overleg’ voor 2 mei op het Catshuis is afgelast, er maandag geen nieuwe persconferentie komt en dat 
dus verdere versoepelingen er (nog) niet inzitten. Helaas betekent dit dat de Schalm slechts een zeer beperkt 
aantal bezoekers per zaal mag ontvangen en dat het organiseren van een verenigingsavond in mei er voor ons 
nog niet inzit. Maar u weet het, we blijven optimistisch en houden nu al onze hoop gevestigd op juni om u weer 
eens te kunnen ontmoeten. Tot die tijd blijven we doorgaan op de ingeslagen weg. 

Ook deze maand heeft de redactie van De Zegelaer de los ingeleverde kopij voor u kunnen verwerken tot een 
leesbare digitale nieuwsbrief en zoals gebruikelijk vind u ook een kavellijst bijgevoegd, want onze 
veilingmeester is uitgerust terug van een korte vakantie en heeft een voor elk-wat-wils-schriftelijke-veiling voor u 
klaargezet. De oproep voor het inleveren van veilingkavels heeft wel wat leden aan het werk gezet maar de 
noodkreet om kavels in te leveren blijft bestaan, want er is nog dringend behoefte aan kavels buitenland en 
(snuffel)dozen. 
De laatste groep deelnemers snuffelt momenteel nog enkele dagen in de kratten met stuiverboeken en dan zit 
voor de stuiverboeken dit seizoen er weer op en kan er geteld en afgerekend worden. Voor het volgend seizoen 
(2021/2022) hebben we inmiddels al 7 volle kratten klaar staan. Wilt u nog stuiverboeken inleveren neem dan 
contact op met Gert of David.   
Inmiddels druppelen er ook al wat rondzendboekjes binnen en hebben diverse leden toegezegd nog boekjes 
te gaan maken, maar mijn noodkreet om boekjes in te leveren blijft staan. Uw rondzendboekjes kunt u inleveren 
bij mij (Janny). 
  

http://www.pf68.nl/
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Geen lege boekjes/plakkertjes of Hawid? Deze zijn altijd te bestellen bij Stampie onze hofleverancier waar u 
natuurlijk ook terecht kunt voor al uw andere postzegelbenodigdheden.  
Wilt u gebruik maken van onze bibliotheek? Neem dan contact op met Adri of met een van de bestuursleden. 
Zij helpen u graag verder. Een overzicht van onze bezittingen in de bibliotheek kunt u vinden op onze site. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
NOG EVEN TER HERINNERING 

Contributie 
Uw contributie voor 2021 nog niet voldaan omdat u het bent vergeten of omdat u hoopte uw contributie contant 
op een verenigingsavond te kunnen voldoen? Onze penningmeester ziet uw contributiebetaling voor 2021 

graag zo spoedig mogelijk tegemoet op bankrekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris’68 Vleuten. 
 
Persoonlijke zegels 
In de vorige Zegelaer schreef ik al dat onze persoonlijke ‘Postfris ’68-zegels’ -met een afbeelding van de 
Broederschapshuisjes in Vleuten- te bestellen zijn. Diverse leden (en niet-leden) hebben al laten weten dat zij 
graag één of meerdere velletjes of een losse zegel aan hun verzameling willen toevoegen. Voor de leden die 
vergeten zijn te bestellen, verlengen we de besteltermijn. Mocht u één of meerdere velletjes (12 euro per vel) of 
een enkele zegel (1,20 euro) willen bestellen geef dat dan uiterlijk 18 mei door aan Janny (janny@vierbergen.nl 
of 030-2881087. 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 9 - mei 2021 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe 
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs en ook dit keer heeft Stampie weer een extra prijs beschikbaar 
gesteld. 

Echt op reis kunnen we nog niet, want zeker tot 15 mei worden niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland 
afgeraden. Via onze NVPH catalogus kunnen we toch bij onze Overzeese Gebiedsdelen op bezoek gaan om 
eventueel naar de juiste oplossingen voor de ladderprijsvraag te zoeken. 

Vraag 1 (2 punten): Welk stadje wordt het Witte Stadje genoemd en op welk zegel staat dit stadje  
  afgebeeld? 

Vraag 2 (2 punten): De voorloper van de kleuterschool was de Fröbelschool. Op welk Nederlands zegel  
  vinden we fröbelende kinderen? 

Vraag 3 (3 punten): Wie vond het gipsverband uit en op welk Nederlands zegel staat hij afgebeeld? 

Vraag 4 (3 punten):  Op welk zegel vinden we een crucifix (Christus aan het kruis)? 

Vraag 5 (5 punten):  Op welk zegel vinden we een Egyptisch Kruis? 

Vraag 6 (5 punten):  Op 26 april zijn 2.828 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Er bestaat nog een bijzondere onderscheiding die echter maar 
zelden uitgereikt wordt. Welke onderscheiding is dit en op welk Nederlands zegel staat  

   deze afgebeeld? 

Vraag 7 (5 punten):  De 2e zondag in mei vieren we Moederdag. Welk zegel verwijst naar Moederdag? 

Vraag 8 (5 punten):  Gelukkig mag ook de markt weer terug naar ‘normaal’. Op welk zegel vinden we een  
   drijvende markt? 

Vraag 9 (10 punten):  Wat is een Dasypus Novemcinctus (Armadillo) en op welk zegel staat hij? 

Vraag 10 (10 punten):  Met de lente en de zomer in het vooruitzicht gaan we in de tuin aan de slag. Welk  
   Nederlands zegel helpt ons daarbij met een snoei-advies? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 27 mei 2021 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 

  

mailto:janny@vierbergen.nl
mailto:janny@vierbergen.nl
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Oplossing ladderprijsvraag nr. 8 – april 2021 

Vraag 1 (2 punten): Op blokje 2011 geeft zegel a de conventionele druktechniek aan en zegel b  de 
moderne druktechniek. Het blokje werd uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar KVGO 
(Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen).  

 De zegels 2162 en 2163 geven eveneens verschillende druktechnieken aan. 

Vraag 2 (2 punten): De hete luchtballon is te vinden op de blokjes 2362, 2414 en 2492. 

Vraag 3  (3 punten): Het ‘terras bij nacht’ is geschilderd door Vincent van Gogh en te vinden op zegel 2147. 

Vraag 4  (3 punten): Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers vinden we in Breda en is Industrieel erfgoed. 
 We vinden hem op zegel 2111. 

Vraag 5 (5 punten): Op de hoes van het cd’tje van de NITS staan de zegels 573, 574, 575 en 576 
afgebeeld. 

 De hoogste waarde van de serie nl. zegel 577 staat niet afgebeeld. 

Vraag 6 (5 punten): Zegels uitgegeven ten bate van de Vereniging Witte Kruis Kolonie te Salatiga vinden we 
in Nederlands-Indië 172/175. 

 Ze werden verkocht van 1 december tot en met 31 december 1931. 

Vraag 7 (5 Punten): Zegels die verwijzen naar de Conventie van Geneve zijn de Rode Kruis zegels 
1289/1292 en boekje 1293. 

Vraag 8 (5 punten): Op zegel nr. 3 van Aruba staat het volkslied van Aruba afgebeeld. 
 Zegel Ned. 908 werd uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar Wilhelmus. Alleen de titel 

is afgebeeld omdat het hele lied niet op een postzegel zal passen. 
 Op de zegels 2065/2076 staan de provincievlaggen en volksliederen afgebeeld.  

Vraag 9 (10 punten): Bij deze vraag had ik natuurlijk alleen antwoorden op postzegelgebied verwacht, maar 
sommige inzenders gaven ook diverse andere betekenissen van een carnet aan, o.a.  
Carnet ATA, Carnet TIR, notitieboekje, etc. 

 Op postzegelgebied vinden we diverse Carnets/(luxe) postzegelboekjes bijv. Ned. 1305, 
1352 en 1402. 

Vraag 10 (10 punten): a. Zegels die verwijzen naar Palmpasen zijn Ned. 761, Suriname 491 en 596. 
 b. Een zegel van Jezus, die zijn kruis draagt is Suriname 597 en 579/583. 
 c. Zegels die verwijzen naar Pasen zijn Suriname 595/599. 
 d. Een zegel die verwijst naar Pinksteren is Ned. 762. 
 
DE LADDER 

Dhr. F. Rademaker - 337 + 50  = 387 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 332 + 50  = 382 punten 
Dhr. V. Timmerman - 329 + 50  = 379 punten 
Dhr. A. Wuring - 309 + 50  = 359 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 310 + 48  = 358 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 308 + 50  = 358 punten 
Mw. J. Wagevoort - 297 + 50 =  347 punten 
Dhr. R. Visser - 281 + 50 =  331 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet - 235 + 50 =  285 punten 
Dhr. R. Mulder - 263 +   0 =  263 punten 
Dhr. J. Sangers - 217 + 44 =  261 punten 
Dhr. J. Kling - 168 + 33 =  201 punten 
Dhr. B. v.d. Lit - 197 +   0 = 197 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. R. Visser. 
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Nederlandse Nobelprijswinnaars     Door Jan Sangers 
 
Nederland heeft een rijke staat van dienst op diverse gebieden. Dat leverde naast Nobelprijswinnaars ook de 
nodige postzegeluitgiften op waar deze winnaars op staan afgebeeld. Onder het hoofdstuk van beroemde 
personen kunnen  deze winnaars ook worden geschaard. Daarbij zien we dat diverse winnaars uit ons 
collectieve geheugen zijn verdwenen. Tot op heden hebben eenentwintig landgenoten deze hoge prijs, die 
eigenlijk een erkenning en waardering is voor de door hun geleverde prestatie(s), gewonnen. 
Waarin, in welke categorie zijn deze prijzen uitgereikt door de Zweedse dan wel Noorse koning: economie twee 
keer, fysiologie/geneeskunde drie keer, natuurkunde acht keer, scheikunde vier keer en vrede 2 keer. 
 
We gaan op ontdekkingsreis om te zien welke postzegels aan deze personen zijn gewijd. Laten we beginnen 
aan het begin. Wat betekent de Nobelprijs en wat is de definitie:  de Nobelprijs is een jaarlijkse prijs, enerzijds 
voor wetenschappelijke onderzoekers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van 
de natuurkunde, scheikunde en fysiologie of geneeskunde, anderzijds aan auteurs die belangrijke bijdragen 
hebben geleverd aan de literatuur alsook voor personen en organisaties die belangrijk hebben bijgedragen aan 
de bevordering van de vrede. De prijs werd ingesteld in 1895 in het 
testament van Alfred Nobel, en in 1901 na zijn overlijden voor het eerst uitgereikt.    
 
Alfred Nobel 1833-1896 was een chemicus, geboren in Stockholm. Zijn bekendste 
uitvinding was die van het dynamiet. Hij is de naamgever van het element Nobelium  
dat in het periodiek systeem nummer 102 heeft. Nadat hij in 1888, toen hij in Parijs 
woonde, een bericht las dat hij was overleden, een vergissing, men verwarde hem met de 
dood van zijn broer, verscheen er in de krant een necrologie van Alfred waarin hij werd 
afgeschilderd als “handelaar in de dood” en daaraan schatrijk geworden was. Hij was 
behoorlijk geschrokken dat men op deze wijze naar hem keek. Op dat moment besloot  
hij zijn testament te veranderen zijn geld te zetten in een fonds waarbij    Alfred Nobel 
zijn vermogen wordt ingezet voor de Nobelprijs waarbij jaarlijks mensen gesteund zouden 
worden die zich verdienstelijk maken in de natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, letterkunde en vrede. 
De Nobelprijs werd ingesteld in 1895 en na het overlijden van Nobel voor het eerst uitgereikt in 1901. Vanaf  
1969 wordt de prijs ook uitgereikt in de categorie economie. Het was de Nederlander Jan Tinbergen die in dat 
jaar als eerste de Nobelprijs in de economie won. 

In de periode 1901-2020 zijn er 603 Nobelprijzen uitgereikt. Waaronder 107 natuurlijke personen en 28 
organisaties 
 

Categorie Prijzen Winnaars Één winnaar Twee winnaars Drie winnaars 

Natuurkunde 114 216 47 32 35 

Scheikunde 112 186 63 24 25 

Geneeskunde 111 222 39 33 39 

Literatuur 113 117 109 4 - 

Vrede 101 107+28 69 30 2 

Economie 52 86 25 20 7 

Totaal 962 962 352 143 108 
 

 

 
Als we nu eens bekijken wat is op de wereldschaal de inbreng van Nederland in deze prijzenslag. Nederland 
heeft met 21 winnaars 2,18% van deze prijzen in de wacht gesleept. Het aandeel Nederlanders in de 
wereldbevolking is ongeveer 2,23 ‰. Geen slechte score voor een klein land. Het aandeel van Nederland in de 
wetenschap staat op een hoog peil. Ook nog heden ten dage. 
 

Jaar Prijs Naam Toelichting 

2016 Scheikunde  Ben Feringa  

Met Jean-Pierre Sauvage en Fraser Stoddart "Voor het ontwerp 
en de synthese van moleculaire machines." 

2010 Natuurkunde  Andre Geim  

Met Konstantin Novoselov "Voor baanbrekende experimenten 
met betrekking tot het tweedimensionale materiaal grafeen." 

1999 Natuurkunde  

Gerard 't 
Hooft en Martinus 
Veltman 

"Voor het Algoritme van Renormalisatie binnen 
de kwantumveldentheorie."  

1995 Scheikunde  Paul Crutzen  

Met Mario Jose Molina (VS) en Frank Sherwood Rowland (VS) 
"Voor hun verrichtingen op het gebied van de atmosfeerchemie, 
in het bijzonder het ozongat." 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheikunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fysiologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/1895
https://nl.wikipedia.org/wiki/Testament_(akte)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobelium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Periodiek_systeem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Scheikunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Feringa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andre_Geim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumveldentheorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumveldentheorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Scheikunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Crutzen
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1984 Natuurkunde  

Simon van der 
Meer  

Met Carlo Rubbia (Ita) "Voor hun beslissende bijdragen aan het 
grote project dat leidde tot de ontdekking van 
de velddeeltjes (het W- en het Z-deeltje) die verantwoordelijk zijn 
voor het overbrengen van de zwakke kernkracht." 

1981 Natuurkunde  

Nico 
Bloembergen  

Met Arthur Leonard Schawlow (VS), Kai Manne Börje 
Siegbahn (Zwe) "Voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van 
de laserspectroscopie." (Bloembergen en Schawlow). 

1975 Economie  

Tjalling 
Koopmans  

Met Leonid Kantorovitsj. 

1973 
Fysiologie of 
Geneeskunde  

Niko Tinbergen  

Met Karl von Frisch (Oos), Konrad Lorenz (Oos) "Voor het 
onderzoek naar het gedrag van sociale dieren, in het bijzonder 
de verklaring van de "danstaal" van bijen en hoe jonge vogels 
gefixeerd raken op hun moeder." 

1969 Economie  Jan Tinbergen  Met Ragnar Frisch. 

1954 Vrede  

Gerrit Jan van 
Heuven Goedhart  

Officieel was de prijs voor het Bureau van de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen. Van Heuven Goedhart nam als eerste 
commissaris de prijs in ontvangst en hield de 
acceptatietoespraak.[1] 

1953 Natuurkunde  Frits Zernike  

"Voor zijn demonstratie van de fasecontrastmethode, en met 
name voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop." 

1936 Scheikunde  Peter Debye  

"Voor zijn verdiensten op het gebied van de moleculaire 
structuur door onderzoek naar dipoolmomenten en 
de diffractie van röntgenstralen en elektronen in gassen." 

1929 
Fysiologie of 
Geneeskunde  

Christiaan 
Eijkman  

Met Frederick Gowland Hopkins (GrB) "Voor de ontdekking van 
diverse vitamines." 

1924 
Fysiologie of 
Geneeskunde  

Willem Einthoven  

"Voor de ontdekking van het mechanisme van 
het elektrocardiogram."  

1913 Natuurkunde  

Heike Kamerlingh 
Onnes  

"Voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij 
lage temperaturen, die onder andere tot de productie van 
vloeibaar helium heeft geleid."  

1911 Vrede  Tobias Asser  

Mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Haagse 
Vredesconferenties in 1899 en in 1907.  

1910 Natuurkunde  

Johannes Diderik 
van der Waals  

"Voor zijn verrichtingen op het gebied van de 
toestandsvergelijking van gassen en vloeistoffen." 

1902 Natuurkunde  

Hendrik Antoon 
Lorentz en Pieter 
Zeeman 

"Voor ontdekking en de theoretische verklaring van 
het zeemaneffect."  

1901 Scheikunde  

Jacobus 
Henricus van 't 
Hoff  

"Voor zijn ontdekking van de wetten van chemische evenwichten 
en osmotische waarde in oplossingen."  

 
Nu is het om uit te zoeken wie er op postzegel verschenen zijn, vooral in Nederland. Het valt wel op dat buiten 
Nederland de meeste van onze landgenoten te vinden zijn op Zweedse postzegels. Er zijn uitzonderingen maar 
dan hebben we het over landen zoals Grenada, Malediven, Sierra Leone, Dominica, Tchaad, Ghana, Grenada,  
Rep. Guinee en Suriname.  
 
 
 
 
 
 
                                                    
  
      J.H. van ’t Hof in Nederland als op deze Zweedse zegels. Nobelprijs Scheikunde 1901 
 

                                                                                                                  
                                                                                        Van Pieter Zeeman heeft Nederland deze  

                                                                                                           zegel uitgegeven. Voor H.A. Lorenz zijn we  
                                                                                                aangewezen op Zweden waar hij samen met
                                                     Pieter Zeeman en Fischer staat afgebeeld.  

                    Nobelprijs Natuurkunde 1902.  
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                                    Johannes Diderik van der 
                                     Waals 
                                      Nobelprijs Natuurkunde 1910 
 
 
v 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Tobias Asser Nobelprijs voor        Heike Kamerlingh Onnes  
de Vrede 1911                                 Nobelprijs Natuurkunde 1913 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Willem Enthoven Nobelprijs        Christiaan Eijkman  Peter Debye Nobelprijs Scheikunde 
      Geneeskunde 1924              Nobelprijs Geneeskunde    1936 

                    1929 
 
 
 
 
 
 

   Frits Zernike Nobelprijs                   Jan Tinbergen Nobelprijs                   Gerard van ’t Hooft Nobelprijs  
       Natuurkunde 1953                                   Economie 1969                                  Natuurkunde 1999 

Dit zijn de zegels van Nederlandse Nobelprijswinnaars die zijn uitgegeven in Nederland en Zweden.  
De afdrukken van zegels Zweden en Suriname hebben een lagere afdrukkwaliteit omdat deze afbeeldingen 
vanaf internet zijn gehaald. Wat betreft landen die ook zegels van Nobelprijswinnaars hebben uitgegeven heb ik 
om die reden bewust gemeden. Van de 21 winnaars zijn er slechts 11 portretten op postzegel verschenen. 
Gezien de verdiensten van al deze winnaars, een schamel aantal. Het zou Post.Nl sieren als ze hier wat meer 
werk van zouden maken. Er is slechts één niet Nederlandse Nobelprijswinnaar op een Nederlandse zegel 
verschenen. In 2003 verscheen er een postzegel met Nelson Mandela vanwege zijn bezoek aan Nederland.  
Hij won in 1993 samen met De Klerk deze prijs. Nobelprijswinnaars, een motiefverzameling waardig. Voor de 
liefhebbers heb ik een aantal linken aangemaakt in de tekst zodat u nog dieper in de materie kunt gaan dan dit 
artikel weergeeft. 

Bronnen. Internet en NVPH catalogus 
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Hugo de Groot komt uit de kist 

Velen zullen Hugo de Groot kennen van zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein. Postnl wijdt er 
400 jaar na dato een postzegelvelletje aan. Maar wie was hij eigenlijk en waarom zat hij daar gevangen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Groot wordt op 10 april 1583 in Delft geboren en al gauw geeft hij blijk van een hoge begaafdheid.  
Op zijn achtste schrijft hij al gedichten in het Latijn en wat later vertaalt hij Griekse en Latijnse boeken.  
Als elfjarige gaat hij studeren aan de universiteit van Leiden. Met zijn vriend Daniël Heinsius krijgt hij les van 
Joseph Scaliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo mag in 1598 met Johan van Oldenbarnevelt mee naar de Franse koning Hendrik IV om steun te vragen 
voor de opstand tegen Spanje. De koning noemt hem dan het wonder van Holland. Tijdens zijn verblijf in 
Frankrijk promoveert hij tot doctor in zowel het wereldlijke als het kerkelijke recht. 
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In 1600 wordt hij advocaat in Den Haag en in 1607 advocaat-fiscaal van de Hoge Raad van Holland, Zeeland 
en West-Friesland. 
Hugo de Groot is jarenlang adviseur van Johan van Oldenbarnevelt, die in een machtsstrijd is verwikkeld met 
prins Maurits. Als rond 1610 godsdiensttwisten uitbreken in de Nederlandse Republiek tussen protestanten 
onderling, de remonstranten en de contraremonstranten, die zelfs doordringen tot in de politiek, kiest Johan van 
Oldenbarnevelt de zijde van de remonstranten. Hugo de Groot volgt hem daar in. Prins Maurits kiest partij voor 
de contraremonstranten en men verdenkt hem er van, dat dit een politieke keuze is geweest. 
 

 
In 1617 laaien de onlusten weer op en wordt door de Staten van Holland een resolutie aangenomen, die hen de 
mogelijkheid geeft om waardgelders aan te stellen om meer onlusten te voorkomen. Waardgelders zijn 
soldaten, die worden ingehuurd, als de schutterij van de stad de situatie niet aankan. Die schutterij bestaat 
grotendeels uit pro contraremonstranten en wordt daar mee aan de kant geschoven. Maurits, stadhouder en 
kapitein-generaal van het Staatse leger, vindt, dat zijn gezag door de Staten wordt ondermijnd. Hij houdt Van 
Oldenbarnevelt hier voor verantwoordelijk. Een proces in 1618, dat hier uit voortvloeit, veroordeelt onder meer 
Van Oldenbarnevelt tot de dood en De Groot tot levenslange gevangenisstraf. Hugo de Groot wordt tenslotte in 
1619 verbannen naar staatsgevangenis slot Loevestein. Zijn vrouw en hun dienstmeisje verhuizen ook naar 
Loevestein. 
 

 
Tijdens zijn gevangenschap mag hij blijven studeren en krijgt hij regelmatig boeken bezorgd in een kist, die later 
weer geretourneerd worden, ook per kist. Op 22 maart 1621 is er jaarmarkt in het nabijgelegen Gorinchem en 
de gevangenisdirecteur is er die dag niet. Hugo kruipt dan in de kist en zijn vrouw legt boeken in zijn bed, zodat 
gedacht wordt, dat hij ziek is. De kist met Hugo er in verdwijnt uit het slot en hij ontsnapt op die manier eerst 
naar Antwerpen en later naar Parijs. Zijn vrouw volgt hem korte tijd later. 
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Het door Postnl uitgegeven blokje bevat 1 zegel met een bekend portret van Hugo de Groot en 4 zegels met 
oude afbeeldingen van zijn veroordeling en de ontsnapping uit slot Loevestein. Het blokje kost € 9.95. 

Ton van der Wurff 
(Bron: Postnl) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 

 


