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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 2022 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 2022 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 2022 (onder voorbehoud) 

15 maart * algemene vergadering + veiling 
19 april veiling + verloting 
17 mei veiling 
21 juni * veiling + verloting 

20 september veiling + verloting 
18 oktober veiling 
15 november veiling + AV begroting 
13 december* veiling + (kerst)verloting Let op! 2e dinsdag van de maand 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 9 april 2022 en zaterdag 29 oktober. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Eindelijk konden in februari 2022 de deuren van De Schalm ’s-avonds weer geopend worden. De toen nog 
geldende beperkingen zoals een beperkt aantal zitplaatsen, QR code, de “1,5-m-afstand”, mondkapjesplicht en 
om uiterlijk 22.00 uur het pand te hebben verlaten, weerhielden de leden niet om zich aan te melden en naar 
onze verenigingsavond te komen. Men had er duidelijk zin in want de zaal was dan ook tot de laatste plaats 
bezet.  
Voor de verenigingsavond van 15 maart gelden al die beperkingen niet meer en iedereen kan weer, zoals in het 
verleden, gewoon binnenlopen. Zoals gebruikelijk zullen tijdens deze verenigingsavond de kratten met 
stuiverboeken op tafel staan, heeft de veilingmeester een voor elk-wat-wils veiling voor u in petto, zijn de kavels 
ter plekke in te zien en kunnen we eindelijk een jaarvergadering houden en verantwoording aan u afleggen over 
het gevoerde beleid in 2019, 2020 en 2021.  De uitnodiging en de bijbehorende stukken voor deze vergadering 
en de veilinglijst vindt u elders in deze Zegelaer. 

Ik hoop u de 15e maart te ontmoeten. 
Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen 
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Postzegelbeurs 
Op zaterdag 9 april van 9.00 uur tot 14.30 uur staat onze postzegelbeurs gepland.  
U bent van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder. 
Voor het geld hoeft u het niet te laten want zowel de entree als het reserveren van een tafel is gratis. 
Zegels over, die u te koop wilt aanbieden? Reserveer dan eens een tafel. 
Nog open plekken in uw album? Kom dan gezellig snuffelen bij de standhouders om dat ene zegeltje te vinden 
wat u nog mist. 
Uw gratis tafel kunt u reserveren bij Gert. 

Stuiverboeken  
Ook de kratten met stuiverboeken zullen op onze verenigingsavonden weer voor u aanwezig zijn, zodat u op 
zoek kunt naar ontbrekende zegeltjes. 
Voor het volgende seizoen (2022-2023) zijn de eerste drie kratten al gevuld, maar ook de laatste lege kratten 
kunnen gevuld worden en uw stuiverboeken zijn dus nog steeds welkom.  
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren neem dan even contact op met Gert of David. 

Bibliotheek 
Al onze postzegelcatalogi liggen weer in onze kast bij De Schalm en dus kunt u op de verenigingsavond de 
catalogi raadplegen, lenen of ruilen.  

Rondzending 
Voor het nieuwe seizoen (2022-2023) kunnen we nog rondzendboekjes gebruiken. Dus heeft u een verloren 
uurtje: plak dan eens een rondzendboekje. 
Vragen of inleveren? Neem dan contact op met Janny (030-2881087). 
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie, onze leverancier van 
postzegelbenodigdheden. 

Persoonlijke postzegels PF’68 
We hebben nog enkele velletjes (ad 12,00 euro) in voorraad van “Broederschapshuisjes - Vleuten” en “RK Kerk 
- De Meern”. Interesse? Neem dan contact op met Janny. 

Contributie 
Uw contributie voor het jaar 2022 nog niet voldaan? De penningmeester ziet het bedrag graag zo spoedig 
mogelijk tegemoet. Liefst per bank, maar contant betalen op de verenigingsavond kan natuurlijk ook. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Algemene ledenvergadering 

Aanstaande 15 maart kan de ALV weer plaatsvinden. Bij deze Zegelaer vindt u de agenda en diverse stukken 
die behandeld worden als bijlage. 

Met vriendelijke groet, 

David Koopman 
Secretaris 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ladderprijsvraag nr. 7- maart 2022 

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. 

Vraag 1 (2 punten): Nog maar weinig jongeren kennen de ouderwetse telefoon met kiesschijf. 
  Op welk Nederlands zegel zien we zo’n kiesschijf? 

Vraag 2 (2 punten): Het verzenden van post ging vroeger toch wel wat anders dan nu. 
Kunt u drie Nederlandse zegels vinden die laten zien hoe de post vroeger vervoerd 
werd? 

Vraag 3 (3 punten): Tegenwoordig wordt hij nog maar zelden uit zijn koffer gehaald, maar vroeger was hij 
op bruiloften en partijen vaak van de partij: de trekharmonica of accordeon. 
Kunt u twee zegels vinden (Overzee of Wereld) waarop hij staat afgebeeld? 

Vraag 4 (3 punten): Vaak in het nieuws vanwege milieuvervuiling: Tata Steel, de vroegere Hoogovens in 
IJmuiden. 

  Op welk Nederlands zegel vinden we een afbeelding van een gebouw van Hoogovens? 

Vraag 5 (5 punten): Groenten van vroeger -ofwel vergeten groeten- komen meer en meer in de 
belangstelling. 

  Op welk Nederlands zegel staan raapstelen afgebeeld? 
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Vraag 6 (5 punten): Na al die stormen toch maar even controleren of de dakpannen nog recht liggen. 
  Daar heb ik wel een trapleer bij nodig. 
  Kunt u drie zegels vinden met daarop een trapleer afgebeeld? (Ned. en/of Overzee) 

Vraag 7 (5 punten): Een touwtje springende citroen en een fietsende sinaasappel. 
  Op welke Nederlandse zegels staan ze afgebeeld? 

Vraag 8 (5 punten): Ik woon aan een plein met een grasveld waarop fijn gespeeld kan worden. 
 Maar in noodgevallen kan dit plein ook gebruikt worden om een traumahelikopter te 
 laten landen. Het komt gelukkig maar heel zelden voor. 

  Op welk Nederlands zegel staat zo’n traumahelikopter afgebeeld? 

Vraag 9 (10 punten): De wolf is terug op de Veluwe maar ook de Vlaamse Gaai en de Moeflon kun je daar 
vinden. 

  Kunt u de Vlaamse Gaai en de Moeflon ook op een zegel vinden? 

Vraag 10 (10 punten): De prijzen van benzine en gas gaan momenteel enorm de hoogte in. 
  Het briefje van 10 euro wordt steeds minder waard. 
  Kunt u een zegel vinden met daarop het “Tientje van Lieftinck”? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 31 maart 2022 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 6 – februari 2022 

Vraag 1 (2 punten): De minister-presidenten waren niet zo moeilijk te vinden. 
  Dr. W. Drees vinden we op de zegels NVPH 1358 en 1846. 
  Van Dr. Mr. J.R. Thorbecke zien we op zegel NVPH 1754 een afbeelding van zijn 

standbeeld. 
  Prof. Dr. J.P. Balkenende vinden we op zegel NVPH 2188. 
  En Dr. ds. Abraham Kuyper op NVPH 1209. 

Vraag 2 (2 punten): Op zegel NVPH 818 vinden we een moderne stationsbeveiliging. Deze beveiliging zien 
we ook terug op de zegels NVPH 3223 en 3225. 

Vraag 3  (3 punten): Soortgenoten van Fan Xing, de panda vinden we op de zegels NVPH 993 en 1314. 

Vraag 4  (3 punten): Zegels met een afbeelding van Beethoven waren niet moeilijk te vinden, want heel veel 
landen hebben Beethoven op postzegels afgebeeld. 

  We vinden ze o.a. in Duitsland, Oostenrijk, Senegal, Mongolië en Mexico. 

Vraag 5 (5 punten): Een bol en het benodigde tuingereedschap vinden we op zegel NVPH 1668. 

Vraag 6 (5 punten):  Het sneeuwklokje is te vinden op zegel NVPH 3563 en 3730. 

Vraag 7 (5 punten): Het nestje koolmeesjes vinden we op kinderzegel NVPH 1275. 

Vraag 8 (5 punten): De Mariaplaats staat afgebeeld op een schilderij van Pieter Saenredam op zegel NVPH 
1834. 

Vraag 9 (10 punten): De Nederlandse kunstschaatsster was Sjoukje Dijkstra. Zij staat afgebeeld op zegel 
NVPH 2947. 

Vraag 10 (10 punten): Naum Gabo was een Russisch-Amerikaans schilder, beeldhouwer, architect en 
designer. Een plastiek van hem staat afgebeeld op zegel 1567. 

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

Dhr. F. Rademaker - 243 + 50 = 293 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 230 + 50 = 280 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 225 + 50 = 275 punten 
Dhr. V. Timmerman - 222 + 50 = 272 punten 
Dhr. A. Wuring - 220 + 50 = 270 punten 
Mw. J. Wagevoort - 217 + 50 = 267 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 211 + 45 = 256 punten 
Dhr. B. van der Lit - 134 + 50 = 184 punten 
Dhr. J. Sangers - 126 +  0 = 126 punten 
Dhr. T. van der Wurff -   88 +  0 =   88 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. F. Rademaker. 
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Beroemde personen, deel van onze geschiedenis  

In onze postale geschiedenis zijn de nodige postzegels verschenen van personen die een plaats hebben 
ingenomen in onze vaderlandse geschiedenis. In deze bijdrage start ik met het benoemen van deze personen 
en wat ze betekent hebben. Dat kan zijn wetenschap, politiek of anderszins zoals dat in ons geheugen gebrand 
is. 
 

Voor deze nieuwsbrief start ik met Erasmus, Desiderius Erasmus, geboren in  
Rotterdam op 28 oktober 1466. Hij dankte zijn bijzondere voornaam aan een toen 
populaire heilige Erasmus van Formiae die bisschop was van Antiochië, de huidige 
provincie Hatay in Turkije. 
Erasmus was een onwettig kind. Zijn vader was priester en zijn moeder de  
huishoudster. Zijn vader en moeder woonden in Gouda en waarschijnlijk heeft zijn  
moeder de zwangerschap in Rotterdam doorgebracht om het ongelukje te verdoezelen 
voor de inwoners van Gouda. De eerste drie jaar van zijn leven heeft hij doorgebracht 
in Rotterdam om daarna naar Gouda te gaan. Overigens had Erasmus een oudere 
broer te delen met zijn ouders. Ik weet niet hoe het was gesteld met celibaat. Hoe dan ook de  
vader van Erasmus heeft zich daar niet aan gehouden. Trouwens, het celibaat werd in het jaar 1139 ingevoerd. 
 

Maatschappelijk werd je erop aangekeken als je een onwettig kind was. Ondanks deze belemmering studeerde 
Erasmus. Hij bleek een briljant student te zijn en studeerde onder ander voor priester. Op 24 april 1492 werd hij 
tot priester gewijd. Hij kreeg de mogelijkheid om kanselier van het Bisdom Kamerijk te worden (om 
misverstanden te voorkomen Kamerijk ligt in Noord Frankrijk het huidige departement Cambrai). 
                                                                                                      
                                                                                                      
 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
                                                                                                                                
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar kreeg hij dispensatie om zijn dagelijkse plichten als priester achterwege te laten, mede door zijn kwetsbare 
gezondheid. In 1495 ging hij theologie studeren in Parijs en kwam zo in aanraking met het Franse humanisme. 
Een belangrijk boek, tevens zijn eerste, dat uitgegeven werd in 1500 was adagia, met 818 Griekse en Latijnse 
spreuken en korte betogen van Erasmus. Hij bleef zijn hele leven werken aan dit boek zodat bij zijn overlijden in 
1536 het werk uit 4151 adagia bestond. Maar zijn bekendste boek is toch Lof der zotheid uitgegeven in 1509. 
Daarin wordt de Godin Zotheid beschreven die zichzelf prijst om haar weldaden zodat de zotten hier vroijk van 
werden en de wijzen somber. Hij gebruikte dit boek om diverse instituties te bekritiseren, zoals theologen, 
geestelijken, priester, vorsten en de Rooms Katholiek kerk.  
Op zijn reizen door Europa had hij zoveel gezien en meegemaakt dat er kennelijk de behoefte was dit werk te 
schrijven. Het leverde uiteindelijk wel problemen op met de inquisitie zodat hij moest uitwijken naar Zwitserland.  
 

Ondanks dat Erasmus 
nooit heilig verklaard is 
kwam ik deze zegel tegen 
van Liechtenstein. 
 
Maar dit blijkt St Erasmus 
van Formiea, naar wie 
Desiderius Erasmus 
vernoemd is. 

Uitgave 30 april 
1969 t.g.v. 500 
geboortedag. 
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Door de inquisitie werden zijn boeken verboden en mochten niet meer gelezen worden. Het was zo erg dat een 
vertaler van zijn boeken in Frankrijk op de brandstapel kwam. In 1517 schreef hij nog een boek waarin hij het 
nationalisme veroordeelde. Volkeren haatte elkaar simpelweg omdat ze een ander volk vormden. 
 

In die 16e eeuw was er een sterk antisemitisme. Ook hiertegen verzette hij zich. Erasmus nam de christelijke 
naastenliefde heel serieus. Dogmatische standpunten en onverdraagzaamheid waren een gruwel in zijn ogen 
en hij verzette zich daar hevig tegen. Dat was overigens de reden dat hij door fanatici als ketter beschouwd 
werd. 
 

Desiderius Erasmus overleed op 12 juli 1536, 69 jaar oud, in Basel. Hij is daar ook begraven. 
 

Heden ten dage komen wij zijn naam nog geregeld tegen. In Nederland zijn er in diverse plaatsen straten, 
pleinen en parken naar hem vernoemd bijvoorbeeld in Rotterdam, Veenendaal, Sittard, Amersfoort en Breda. 
Ook in Berlijn is er een straatnaam naar hem vernoemd. Vele instanties en instellingen hebben zijn naam 
gekregen. Diverse standbeelden in b.v. Rotterdam en ook in diverse andere landen. We mogen natuurlijk de 
Erasmusbrug niet vergeten, een icoon in Rotterdam. 
In Rotterdam wordt jaarlijks op 28 oktober de geboortedag van Erasmus gevierd. Jaarlijks wordt er door het 
Erasmus comité de Lof der Zotheidsspeld uitgereikt aan een persoon die zich heeft ingezet voor de 
samenleving, tolerantie, onderwijs en satire. Ook nog de Erasmusprijs voor belangrijke bijdrage aan de  
Europese cultuur, samenleving en wetenschap. Deze heeft als motto een citaat van Erasmus. 
 “De talenten van begaafde mensen zijn verschillend, en ieder tijdperk heeft zijn eigen karakter. Laat ieder tonen 
waartoe hij in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op zijn manier en naar zijn vermogen 
probeert iets bij te dragen aan het onderricht van allen”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb, een achternaam was in die tijd niet gebruikelijk. Wat wel gedaan werd, dat men zich noemde naar de vader. 
Bij Desiderius was de naam van zijn vader Gerardus, zodat als toevoeging Gerardus zoon gebruikelijk zou zijn. 
Als men belangrijker geacht werd nam men een achternaam aan. Desiderius koos voor dezelfde naam als waar 
hij naar vernoemd is. Desideriius Erasmus. De heilige zoals in het artikel ook beschreven is. 
 

Bronnen: Stampworld.com, Erasmus - Wikipedia en Speciaal catalogus Nederland 
 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Rectificatie: 
In het vorige nr. van de Nieuwsbrief was vermeld dat Mw. R. van Nes zich had aangemeld als nieuw lid. 
Dit moet zijn: Dhr. R. van Nes, Montfoort. 

  

Uitgave t.g.v. het 
75-jarig bestaan van 
de Erasmus 
Universiteit van 
Rotterdam. 
 
 
 
Erasmusbrug, 
geopend op 4 
september 1996. De 
brug is 284 meter 
lang en een 139 
meter hoge pyloon 
die de brug de 
bijnaam De Zwaan 
opleverde. De brug 
verbindt Rotterdam 
Noord met Zuid  
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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. 


