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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 

Schreef ik vorige maand dat verdere versoepelingen er nog niet inzaten, nu heb ik -na het beluisteren van de 
persconferentie van vrijdag 28 mei- het goede bericht dat we in juni weer een bescheiden verenigingsavond 
kunnen organiseren.  
Inmiddels zijn veel leden van onze vereniging al gevaccineerd en daalt het aantal besmettingen snel, zodat we 
de verenigingsavond van 15 juni as. toch kunnen laten doorgaan. Wel zal deze avond, net als de avond in 
september vorig jaar, een avond worden waarbij we ons zullen moeten houden aan diverse regels van zowel 
het ministerie als de Schalm. 
We zetten de regels -voor zover die nu bij ons bekend zijn- even op een rij. 

Waar dient u zich in ieder geval aan te houden: 

1. Omdat het aantal plaatsen beperkt is (25 en vol=vol) dient u zich vooraf aan te melden:  
- per email: secretariaat.postfris68@gmail.com of janny@vierbergen.nl  
- telefonisch: 030-2881087 of 06-26062264 (tevens Whatsapp). 

2. Heeft u klachten, blijf dan thuis en meld u even af zodat wij iemand die op de wachtlijst staat 
alsnog een plezier kunnen doen. 

3. Bij binnenkomst (aanbellen) mondkapje verplicht (ook als u gevaccineerd bent) en de handen 
desinfecteren. De desinfecteermiddelen staan op de balie. 

4. Houd bij alles wat u onderneemt 1,5 meter afstand tot anderen. 

  

http://www.pf68.nl/
mailto:secretariaat.postfris68@gmail.com
mailto:janny@vierbergen.nl
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5. De zaal betreden via de zij-ingang bij het toneel en een zitplaats zoeken. Een vaste zitplaats is 
verplicht. 

6. Er mag dus niet gelopen worden (tenzij toiletbezoek). 

7. Toiletbezoek waarschijnlijk alleen op het toilet in de hal. De overige toiletten zijn dan afgesloten. 
Na gebruik van het toilet dient de gebruiker de contactoppervlakken te desinfecteren met de 
aanwezige reinigingsdoekjes.  

8. De bar is open. Afrekenen per pin of contant (bij voorkeur gepast). 

9. Gebruik een eigen pincet en moet er iets betaald worden doe dat dan zoveel mogelijk met 
gepast geld.   

10. En nogmaals: houd bij alles wat u onderneemt 1,5 meter afstand tot anderen en volg de 
aanwijzingen op van het personeel van de Schalm en van het bestuur. 
Houden we ons daar niet aan dan kan de vereniging een flinke boete krijgen. 

11. Wij sluiten om 21.30 uur. 

Mochten er nog belangrijke aanvullende regels komen dan informeren wij de aangemelde personen zo snel 
mogelijk. 

Omdat wij als bestuur pas ná het inleveren van deze kopij onze bestuursvergadering houden is de invulling van 
de verenigingsavond op dit moment nog niet geheel bekend.  
In ieder geval kunt u wel rekenen op de aanwezigheid van kratten met nieuwe stuiverboeken, een aantal 
rondzenddozen en zal ook Stampie er zijn om uw bestellingen uit te leveren of op te nemen, zodat u zich 
tijdens het zomerreces niet hoeft te vervelen. 
Wij rekenen er wel op dat u tijdens dit zomerreces aan ons blijft denken en dat de rondzendboekjes, 
veilingkavels en stuiverboeken voor het volgende seizoen eind augustus bij ons zullen binnenstromen.  
Wij van onze kant sluiten na de 15e juni de rondzending en de stuiverboeken van het seizoen 2020/2021 af, 
gaan dan met zomerreces en zullen vanaf half augustus weer gaan werken aan de invulling van het volgende 
seizoen. 

We rekenen er op dat de daling van de besmettingen zich voortzet en dat we langzaam aan weer wat meer 
kunnen organiseren. 

Rest mij, namens het bestuur u een mooie, zonnige en vooral gezonde zomer toe te wensen. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 10 - juni 2021 

Met deze laatste 10 vragen zijn we aan het einde gekomen van de ladderprijsvraag van het seizoen 2020/2021. 
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. 
Ik hoop in september de gewonnen prijzen zoveel mogelijk persoonlijk aan de inzenders te kunnen 
overhandigen. 

Vraag 1 (2 punten): Wat betekenen de letters R.I.S. op de zegels van Indonesië? 

Vraag 2 (2 punten): Wie is Alonso de Ojeda? Waar is hij om bekend en op welk zegel is hij afgebeeld? 

Vraag 3 (3 punten): In juli 1974 had de PTT een aantal zegels “klaarliggen” welk niet zijn uitgegeven. 
Waarom niet en waarop hadden de zegels betrekking? 

Vraag 4 (3 punten): Na Moederdag in mei komt in juni Vaderdag aan de beurt. Kunt u een zegel vinden 
gewijd aan Vaderdag? 

Vraag 5 (5 punten): Wat is Wartena en op welk zegel vinden we Wartena? 

Vraag 6 (5 punten): Op welk Nederlands zegel vindt u de woorden DOWNTOWN en UPTOWN? 

Vraag 7 (5 punten): Op welke zegels vinden we 11x6, 10x8+6, 11x11, 10x17+9, 10x30+8, 10x44? 

Vraag 8 (5 punten): Co (koolstofmonoxide) CxHy (koolwaterstoffen) Pb met een rood kruis erdoor. 
Op welk zegel vinden we deze afbeeldingen? 

Vraag 9 (10 punten): Wie is de beschermheilige van de reizigers en op welk zegel staat hij afgebeeld? 
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Vraag 10 (10 punten):  Op welk zegel staat het handstempeltje HAW? 
Waar is dat een afkorting van? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 25 juni 2021 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 9 - mei 2021 

Vraag 1 (2 punten): Met het Witte Stadje wordt Thorn bedoeld. Het staat afgebeeld op zegel 843. 

Vraag 2 (2 punten): Fröbelende kinderen vinden we op zegel 649. 

Vraag 3  (3 punten): Antonius Mathijsen vond het gipsverband uit. Hij staat afgebeeld op zegel 392. 

Vraag 4  (3 punten): Op zegel 423 van de Nederlandse Antillen is een Crucifix te zien. 

Vraag 5 (5 punten): Het Egyptische kruis vinden we op zegel 335 van de Nederlandse Antillen. 

Vraag 6 (5 punten): De onderscheiding die bedoeld werd is de Militaire Willemsorde. Deze staat afgebeeld 
op zegel 839. 

Vraag 7 (5 punten): De zegels 1161, 1170, 1300 en 1304 van de Nederlandse Antillen zijn gewijd aan 
Moederdag. 

Vraag 8 (5 punten): De drijvende markt vinden we op zegel 1081 van de Nederlandse Antillen, op zegel 97 
van Curaçao 2010 en eveneens op een zegel van Thailand. 

Vraag 9 (10 punten): Een Dasypus Novemcinctus (Armadillo) is een negenbandgordeldier en staat afgebeeld 
op zegel 305 en 518 van Suriname. 

Vraag 10 (10 punten): Zegel 1751 van Nederland geeft een snoeiadvies. Je moet wel eerst een loep 
aanschaffen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
De Ladder 

Dhr. F. Rademaker - 387 + 50  =  437 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 382 + 50  =  432 punten 
Dhr. V. Timmerman - 379 + 50  =  429 punten 
Dhr. A. Wuring - 359 + 50  =  409 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 358 + 50  =  408 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 358 + 50  =  408 punten 
Mw. J. Wagevoort - 347 + 50  =  397 punten 
Dhr. R. Visser - 331 + 50  =  381 punten 
Dhr. J. Sangers - 261 + 50  =  311 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet - 285 +   0  =  285 punten 
Dhr. R. Mulder - 263 +   0  =  263 punten 
Dhr. B. v.d. Lit - 197 + 32  =  229 punten 
Dhr. J. Kling - 201 + 25  =  226 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. J. Sangers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

  

mailto:janny@vierbergen.nl
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Album de Fac-Similés, de Fournier      door Jan Sangers 
Overgenomen met toestemming uit de Rietdijk veilingcatalogus veiling 416 

Een artikel met wetenswaardigheden uit de filatelie, werk van een vervalser. 

François Fournier (1846-1917) was een vervalser van zeer zeldzame postzegelzegels, doch hij zag zichzelf als 
een kunstenaar ten voordele van de kleine man, omdat hij gewilde objecten imiteerde waarvan de originelen 
voor de “kleine verzamelaar” onbereikbaar waren. In 1903 vestigde hij zich in 
Zwitserland, in 1904 kocht hij de voorraad van Henri Mercier (vervalser).  
Hij begon zijn bezigheid met het namaken van zeldzame postzegels. Zijn zaak  
groeide al snel en van 1910-1914 publiceerde hij ook zijn eigen prijslijst: Le Fac- 
Similé. Hij zei actief te zijn in 23 landen en in 1913 ruim 10.000 klanten te hebben. 
Zijn laatste prijslijst van 1914 laat ruim 3.650 verschillende nagemaakte zegels 
zien, die niet allemaal zijn eigen creatie waren. 

In het begin stond Fournier op goede voet met handelaren en filatelistische  
verenigingen, maar toen zijn handel snel groeide waren er wederverkopers die  
het niet zo nauw namen met de echtheid van de stukken. Zij begonnen de  
vervalsingen als echte postzegels te verkopen. Dat sloeg uiteindelijk terug op 
de handel van Fournier. Veel mensen wilden geen zaken meer met hem doen en  
de mogelijkheid zijn handel te adverteren werden voor hem drastisch ingeperkt. 
Dat is vermoedelijk ook de reden geweest voor het opstarten van zijn eigen publicatie om toch bekendheid te 
geven aan zijn producten. Daarnaast foeterde hij op de postzegelhandel en specifieke handelaren die hem 
dwars zaten.  

Een van zijn medewerkers, Charles Hirschburger, probeerde na de dood van Fournier zijn handel  voort te 
zetten, maar was daarin niet succesvol. In 1927 kocht de Union Philatélique de Genève de overgebleven 
voorraad van de weduwe van Hirschburger om te voorkomen dat deze in verkeerde handen zou vallen. De 
vervalsingen wogen in totaal meer dan 400 kilo en daarnaast was er ook drukmateriaal voorhanden. Veel van 
de zegels waren beschadigd, omdat de voorraad in vochtige omstandigheden bewaard was gebleven. Het 
drukmateriaal ging naar het geschiedkundig museum in Genève. De vervalste postzegels werden voorzien van 
een opdruk Faux en/of Facsimile. Studenten van de Kunstacademie van Genève werden ingezet om 480 
albums te maken voor een representatieve indruk van het werk van Fourneir. Deze albums werden in 1928 
verkocht aan handelaren en verzamelaars in het circuit. Deze boeken worden beschouwd als standaardwerken 
op het gebied van vervalsingen. 
In het te veilen album bevinden zich naast de uiteenzetting in het Frans, 
Italiaans, Duits, Engels en Spaans 163 pagina’s met vervalsingen, opdrukken, 
en stempels opgezet per land, subgebied of alfabetische volgorde. 

Hieronder een kleine impressie van zegels die in deze kavel zitten.  
De inzetprijs voor deze vervalsingen is € 2000, taxatie € 2.500. 
Van de 480 albums is dit nummer 416. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Henri_Mercier
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Atlassen 

Vorig jaar gaf Postnl een fraai postzegelvelletje uit met als thema atlassen. Het is een prachtig velletje 
geworden bestaande uit zes zegels voor internationaal gebruik. Op de onderkant van het velletje 
wordt Abraham Ortelius belicht. 

 
De Antwerpenaar Ortelius (1527-1598) is namelijk de eerste die een wereldatlas samenstelt.  
Hij gebruikt hier voor verschillende kaarten van verschillende kaartenmakers. Hij noemt de atlas 
Theatrum Orbis Terrarum, schouwspel van de wereld, en laat de op dat moment voorhanden zijnde 
kaarten in dezelfde stijl en op dezelfde maat vermaken. Hij ordent ze logisch op continent, streek en 
staat en voorziet ze van beschrijvingen van landen en plaatsen en geeft doorverwijzingen. De eerste 
editie verschijnt in 1570 in het Latijn, een jaar later gevolgd door de Nederlandse versie en daarna nog 
dertig edities in verschillende talen uitgegeven. 
Door het succes, dat Ortelius met zijn atlassen heeft, gaan andere kaartenmakers ook eigen atlassen 
samenstellen en uitgeven. De zes getoonde kaartenmakers zijn dan ook eigenlijk grote concurrenten 
van elkaar.  
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Omdat in die tijd, we hebben het over de 16e eeuw, 
de richting van de kaart nog niet gestandaardiseerd 
is, kan het noorden in elke richting zijn. Het is dan ook 
steeds even oriënteren hoe de kaart moet worden 
gezien. Met een beetje draaien kan het gebied van 
het huidige Nederland en België met delen van hun 
buurlanden worden herkend. 
 
 
 

Ortelius wordt voor zijn wereldatlas geïnspireerd 
door Gerard Mercator (1522-1594). Mercator is 
bekend van de Mercator-projectie, een techniek, 
waarbij onder meer de meridianen loodrecht op de 
parallellen staan. Hij geeft later ook atlassen uit. 

 
Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) kennen we als 
maker van zeemansgidsen. Maar ook Blaeu heeft 
vanaf 1631 verschillende atlassen vervaardigd. Deels 
met eigen materiaal, deels met koperplaten, die hij 
heeft overgenomen van Jodocus Hondius. 

 
Boekverkoper en uitgever Gerard de Jode (1509-
1591) drukt kaarten van verschillende cartografen 
en komt acht jaar na de publicatie van de atlas van 
Ortelius met zijn “Speculum Orbis Terrarum”, 
spiegel van de landen van de wereld. 
 

Cartograaf Jodocus Hondius (1563-1612) is bekend 
als heruitgever van atlassen van Mercator, die hij 
drukte met de platen uit de nalatenschap, die hij 
gekocht had. Hondius graveerde ook kaarten voor de 
atlassen van John Speed, “The Theatre of the 
Empire of Great Britain”, het toneel van het keizerrijk 
Groot-Brittannië, en “Prospect of the most famous 
parts of the World”, zicht op de meest beroemde 
delen van de wereld. 

 
Johannes Janssonius (1588-1664), tenslotte, 
trouwt de dochter van Jodocus Hondius, waar hij 
voor werkt. Hij breidt de Mercator-Hondius atlas 
verder uit en publiceert hem als “Atlas Novus”, 
nieuwe atlas. Op verzoek wordt deze atlas 
aangevuld met zeekaarten en hemelkaarten.  
De atlas verschijnt in het Nederlands, Frans, 
Spaans en Latijn. 

Ton van der Wurff 
Bronnen: Postnl, Wikipedia 
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Veilingnieuws juni 2021 

Dinsdagavond 1 juni is na ruim driekwart jaar het bestuur van Postfris ’68 weer eens fysiek bijeengeweest en 
heeft alles rondom de club onder de loep genomen. Onder andere is de juni bijeenkomst besproken en zoals u 
in “Van de voorzitter” kunt lezen mogen en gaan we weer bijeenkomen. Verder is gebrainstormd over de veiling 
met name de vraag: 

Weer gewoon in De Schalm veilen of doorgaan met schriftelijke veiling.  

Er is besloten om een fysieke veiling in De Schalm te organiseren op de wijze zoals in het verleden 
steeds is gedaan. Wel moet bij het bekijken van de kavels enig geduld worden betracht omdat we de  
1,5 m nog wel in acht moeten nemen. Nadere instructie hierover ontvangt u bij binnenkomst in de zaal. 

Voor het bestuur is het nog onduidelijk of iedereen al behoefte heeft om weer bijeen te komen in De Schalm, 
daarom laten we voor de leden die nog niet naar de clubavond willen komen de mogelijkheid intact om 
schriftelijk te bieden. U kunt op de voor u gewende wijze uw biedingen bij de veilingmeester inleveren en deze 
worden dan ingebracht in de fysieke veiling in De Schalm.  

Uw biedingen moeten ditmaal op een eerder tijdstip bij de veilingmeester bekend zijn en wel 

VRIJDAG 11 JUNI 2021 OM 18.00 UUR 

Dit vervroegde tijdstip is noodzakelijk omdat ondergetekende (niet aanwezig op de clubavond) de schriftelijke 
biedingen nog moet verwerken en alle relevantie informatie moet overdragen aan Marco Dijkhuizen die de 
fysieke veiling voor u gaat verzorgen.  
De relevante foto’s staan weer op de website van PF68 waar u ze op uw gemak kunt bekijken. 

De kansen om een kavel te scoren zijn voor schriftelijke bieders en bieders uit de zaal gelijk. Uw maximale 
schriftelijke bod is alleen bekend bij de veilingmeester en hij behartigt op dat moment zorgvuldig uw belangen. 
Binnen enkele dagen na de veiling ontvangt u bericht of u kavels hebt gescoord en na betaling worden deze op 
een later moment bij u bezorgd. 
De aanwezige leden die kavels hebben gescoord kunnen na afloop van de veiling deze betalen en meenemen. 

Mocht u nog met vragen zitten schroom niet om mij te bellen (06 4668 1387) dan wel te mailen 
(wuring@casema.nl). 

Tot slot wens ik u een fijne clubavond en fantastische zomer toe. 

Alle Wuring 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
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. 

 


