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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) 

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 

Terug naar normaal. 
Het coronavirus is nog niet uitgebannen maar toch wordt de wereld rondom ons heen langzamerhand weer een 
wereld zoals hij was voordat de pandemie uitbrak.  

Eindelijk konden we afgelopen maart een verenigingsavond houden zonder allerlei beperkende maatregelen 
zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat wij mochten ontvangen. Dat betekende dat wij u allen konden 
uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering om aan u verantwoording af te leggen over het gevoerde 
beleid over de jaren 2019, 2020 en 2021. Alle verslagen, zowel de algemene jaarverslagen alsmede de 
financiële jaarverslagen en de begroting voor 2022 werden door de aanwezige leden goedgekeurd en ook de 
aanpassing van het huishoudelijk reglement i.v.m. de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht werd 
goedgekeurd. Geen enkel lid had zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en het zittende bestuur werd 
voor een volgende periode herkozen. Wel werd, na vragen uit de zaal, afgesproken dat een nieuw schema van 
aftreden opgesteld zal worden zodat in de toekomst niet het hele bestuur tegelijk aftredend is. 

Het bestuur was super blij dat eindelijk onze jubilarissen van de afgelopen jaren in het zonnetje konden worden 
gezet. Zo ontving de heer R. Mulder onze Postfris ‘68 speld voor 50 jaar lidmaatschap en konden de heren  
J. Sangers, H. Stoffers en R. Jacobs het glas met logo in ontvangst nemen voor 40 jaar lidmaatschap. De heren 
J. v.d. Berg, A. Wuring en D. Oppelaar ontvingen voor hun 25 jaar lidmaatschap de pen met inscriptie. 
Tevens prijst onze vereniging zich gelukkig met een respectabel aantal vrijwilligers die ons helpen om de 
diverse diensten draaiende te houden. Zij werden met een presentje persoonlijk bedankt voor hun inzet. 
De jubilarissen en vrijwilligers die niet op deze avond aanwezig konden zijn, zullen we alsnog het een en ander 
doen toekomen. 

Blijf gezond allemaal en ik hoop u dinsdag 19 april weer te ontmoeten. 

Janny Vierbergen 
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55 jaar Postfris ‘68 
De tijd gaat snel. Voor we het weten zitten we in 2023 en bestaan we 55 jaar. Dat willen we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en daarom stond als 13e agendapunt “vooruitblik jubileum 2023” op de agenda 
van de ALV. 
De vraag aan u was en is om mee te denken over de invulling van dit heuglijke feit. Op welke manier zou u het 
55-jarig jubileum willen vieren? Zou u ook in een jubileumcommissie willen plaatsnemen of op een andere 
manier willen helpen?  
Tijdens de vergadering kwamen al wat ideeën op tafel en ook werden al wat suggesties per mail aangeleverd. 
Wij hopen dat er heel veel leuke ideeën bij ons binnenkomen zodat wij er een klinkend jubileumjaar van kunnen 
maken. 

Stuiverboeken  
Tijdens de verenigingsavonden zullen, zoals gebruikelijk, de kratten met stuiverboeken op de tafels staan. 
Vorige maand schreven wij u dat de eerste drie kratten voor het volgende seizoen (2022-2023) al gevuld waren 
en dat ook de laatste lege kratten gevuld konden worden met uw stuiverboeken. Er werd massaal gehoor 
gegeven aan deze oproep en inmiddels zijn alle zeven kratten gevuld. 
Dat betekent niet dat u geen stuiverboeken meer kunt inleveren. Alle stuiverboeken die nu nog ingeleverd 
worden lopen in ieder geval mee in het seizoen 2023-2024. 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 
Op de verenigingsavonden kunt u diverse catalogi en testapparatuur raadplegen of lenen. 
Kijk even op onze website onder het kopje bibliotheek wat wij zoal te leen hebben. 

Rondzending 
Zegels die te duur zijn voor een plaatsje in een stuiverboek kunt u natuurlijk ook in een rondzendboekje kwijt. 
Voor het nieuwe seizoen (2022-2023) kunnen we nog steeds rondzendboekjes gebruiken. Dus heeft u een 
verloren uurtje: maak 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 per velletje) in voorraad van “Broederschapshuisjes - Vleuten” 
en “RK Kerk - De Meern”.  Een heel velletje teveel van het goede? Ook losse zegels zijn nog verkrijgbaar. 
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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 8 - april 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): Helaas moesten we eind vorig jaar afscheid van haar nemen. 
  Op welk Nederlands zegel vinden we Sien Diels? 

Vraag 2 (2 punten): Het wordt steeds duidelijker: we moeten zo snel mogelijk van het gas af. 
  Terug naar het ouderwetse hout- of kolengestookt fornuis kan echt niet meer.  
  Op welk Nederlands zegel vinden we nog zo’n fornuis? 

Vraag 3 (3 punten): Op welk Nederlands zegel vinden we Hagar en de Engel? 

Vraag 4 (3 punten): Noem twee Nederlandse zegels met daarop een brancard. 

Vraag 5 (5 punten) Kunt u drie zegels vinden met daarop een wereldbol met handen? Nederland en 
Overzee. 

Vraag 6 (5 punten): In maart was het jaarlijkse NLdoet. Op welke drie Nederlandse zegels staat het woord 
‘vrijwilligers’? 

Vraag 7 (5 punten): Wie of wat is ‘Seru Bentana’ en welk zegel uit de NVPH-catalogus verwijst daarnaar?  

Vraag 8 (5 punten): In welk verband spreekt een filatelist van een ‘kastje’? 

Vraag 9 (10 punten): Een ‘Nieu Geu’. Op welk Nederlands zegel vinden we deze woorden en wat betekenen 
ze? 
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Vraag 10 (10 punten): Op welk Nederlands zegel staan de woorden: ‘Fries meisje’? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 29 april 2022 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oplossing ladderprijsvraag nr. 7 – maart 2022 

Vraag 1 (2 punten): De kiesschijf vinden we op de zegels NVPH 771 en NVPH 773. 

Vraag 2 (2 punten): De post werd vroeger vervoerd door o.a. de postduif NVPH 1574 + NVPH 3170, de 
postkoets NVPH 422 + NVPH 1926b + NVPH 3846, de postruiter NVPH 3645, de 
brievenbestellers NVPH 590 + NVPH 591 en per auto NVPH 3056. 

Vraag 3  (3 punten): Een accordeon vinden we op zegel 727 van de Nederlandse Antillen, op zegel 21 van 
Curaçao en op zegel 69 van Aruba. 

Vraag 4  (3 punten): Een gebouw van de Hoogovens (Tata Steel) vinden we op zegel NVPH 3583. 

Vraag 5 (5 punten): Raapstelen zijn te vinden op zegel NVPH 3696f. 

Vraag 6 (5 punten):  De trapleer vinden we o.a. op zegel NVPH 896 + NVPH 1476 + NVPH 1624, Aruba 287 
en Suriname 466. 

Vraag 7 (5 punten): Een touwtje springende citroen en een fietsende sinaasappel staat op NVPH 2295b en 
2295c. 

Vraag 8 (5 punten): De traumahelikopter staat op NVPH 2672. 

Vraag 9 (10 punten): De Vlaamse Gaai en de Moeflon vinden we op de zegels NVPH 2282b en 2283d. 

Vraag 10 (10 punten): Het tientje van Lieftinck zien we op zegel NVPH 3671. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De ladder 

Dhr. F. Rademaker - 293 + 50 = 343 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 280 + 50 = 330 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 275 + 50 = 325 punten 
Dhr. V. Timmerman - 272 + 50 = 322 punten 
Dhr. A. Wuring - 270 + 50 = 320 punten 
Mw. J. Wagevoort - 267 + 50 = 317 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 256 + 50 = 306 punten 
Dhr. B. van der Lit - 184 + 50 = 234 punten 
Dhr. J. Sangers - 126 + 49 = 175 punten 
Dhr. T. van der Wurff -   88 +   0 =   88 punten 
 
De maandprijs gaat dit keer naar dhr. J. Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 
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Spinoza de filosoof         

Ging het de vorige maand over een Rotterdammer, Erasmus, nu is het een Amsterdammer. Benedictus de 
Spinoza (24 november 1632 – 21 februari 1677). Filosoof, exegeet en politiek denker 
in de Gouden eeuw. Afstammeling van een Portugees Joodse familie die via om- 
zwervingen naar Amsterdam gekomen is. 
Door de vervolging van de joden op het Iberisch schiereiland waren in de 16e eeuw 
veel joden naar Amsterdam gevlucht. 
Hij werd geboren als Baruch de Spinoza, in het latijn Benedictus. Zijn roepnaam was 
Bento.  In het Portugees is de betekenis “de gezegende’, net als Benedictus wat ook 
“de gezegende” betekent. Omdat in 1580 Portugal bij Spanje werd gevoegd werd  
de druk om katholiek te worden opgevoerd zodat de familie richting het noorden  
vluchtte. Uiteindelijk vestigde de Sefardische (*) familie De Spinoza zich, via diverse 
omwegen, in of omstreeks 1616 in Amsterdam. 
 
Zijn moeder overleed toen hij zes jaar was. Zij werd begraven op Beh Haim in Oudenkerk a/d Amstel, het 
oudste nog bestaande joodse kerkhof in Nederland. Al vroeg in zijn leven had Spinoza het idee dat de Talmoed, 
en de Thora onmogelijk het werk van God zouden kunnen zijn. Hij noemde ze “uitvindingen van de menselijke 
fantasie”.  
Spinoza had zich intussen bekwaamd in het Latijn en hield zich bezig met filosofie, moraal en de theorie over 
onsterfelijkheid van de ziel. Hij werd sterk beïnvloed door René Descartes die ook in Amsterdam woonde. 
Voorts bestudeerde hij ook de theorieën van Gersonides en Maimonides, die Rabbijn was. De bestudeerde 
filosofieën betroffen onsterfelijkheid en de rol van de Bijbel Talmoed en Thora. Maimonides probeerde filosofie 
en de Bijbel te verenigen binnen zijn denkbeelden. Spinoza vond de denkbeelden van Maimonides schadelijk 
en nutteloos. Het verbinden van filosofie met openbaringsgodsdiensten bleek een lastige. Spinoza loste dit op 
door de godsdiensten ondergeschikt te verklaren van de filosofie. Spinoza kwam door zijn geuite theorieën  
steeds vaker in conflict met de joodse schriftgeleerden. 
Op 16 juni 1656 werd er binnen de Portugees-Israëlitische gemeente van Amsterdam een banvloek 
uitgesproken waardoor hij verbannen werd uit deze gemeenschap. Zijn ketterijen tegen de Thora leverde 
Spinoza de nodige problemen op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
René Descartes         Maimonides  
 
Ook Spinoza moest leven dus om in dit onderhoud te kunnen voorzien maakte hij lenzen voor microscopen, 
verrekijkers, telescopen en vergrootglazen. Hij correspondeerde met Johannes Hudde over brandpuntafstanden 
en zijn werk werd zeer gewaardeerd door o.a. Christiaan Huygens.  
 
Uiteindelijk verliet Spinoza Amsterdam en ging in Rijnsburg wonen. In Rijnsburg  
kunnen we nu nog het museum “Het Spinozahuis” bezoeken. De jaren in Rijnsburg  
 
 
 
 
   Chr. Huygens 
 
 

Filatelistisch zijn er nauwelijks       
sporen van Spinoza te vinden. 
Alhoewel, in het Guldentijdperk was 
zijn beeltenis heel wat waard. 
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behoorden tot zijn meest vruchtbare. Het eerste deel van zijn Magnus opus Ethica werd in Rijnsburg voltooid en 
in het jaar van uitgave verhuisde hij naar Voorburg. Dat was in 1663. Eind 1669 verhuisde Spinoza naar Den 
Haag. Ondertussen had hij Tractatus Theologico-politicus geschreven dat anoniem in 1670 werd gepubliceerd. 
Daarin bepleitte hij volledige vrijheid van meningsuiting en onafhankelijkheid van de rechtelijke macht.  

In 1672, het rampjaar, greep de moord op de gebroeders De Witt hem erg aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn boek Tractatus Theologico-politicus werd in 1674 door Stadhouder Willem III verboden. Tijdens zijn leven 
heeft Spinoza goede contacten onderhouden met diverse filosofen zoals Leibniz. Ook werd hem een 
professoraat aangeboden bij de universiteit van Heidelberg. Wel werd daarbij verzocht om zich te onthouden 
van vooroordelen over godsdiensten. Dat heeft Spinoza afgewezen.  
Uiteindelijk kwam Spinoza in 1677 te overlijden. Achter de grote kerk in Den Haag is in 1956 een monument 
opgericht waar mogelijk herbegraven beenderen van Spinoza liggen. 
 
(*) Sefardische: zijn Joden wiens voorouders in Spanje en Portugal leefden, totdat ze in 1492 als gevolg van het 
verdrijvingsedict hun woongebied moesten verlaten, of, zich tot het Christendom moesten bekeren. 
 
Om een volledige biografie van Spinoza te kunnen lezen verwijs ik u naar Benedictus de Spinoza - Wikipedia 
Bronnen Wikipedia, Stampworld en eigen materiaal. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 

 


