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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. 

Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door aan Marco Dijkhuizen, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van 
deze nieuwsbrief. 
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten. 

Data verenigingsavonden 2022 (onder voorbehoud) 

18 oktober veiling 
15 november veiling + AV begroting 
13 december* veiling + (kerst)verloting Let op! 2e dinsdag van de maand 
 
Data verenigingsavonden voorjaar 2023 (onder voorbehoud) 

17 januari veiling 
21 februari  veiling + verloting 
21 maart * algemene vergadering + veiling 
18 april  veiling + verloting 
16 mei  veiling 
20 juni *  veiling +verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 29 oktober 2022 en zaterdag 1 april 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Op 20 september jl. konden we het seizoen 2022/2023 starten zonder dat we ons druk hoefden te maken over 
coronabeperkende maatregelen. 
De zaal was goed bezet, al hadden enkele vaste bezoekers helaas moeten afzeggen wegens ziekte en enkele 
andere leden genoten nog even -buiten het hoogseizoen om- van de laatste zonnestralen. 
Ook het bestuur was die eerste verenigingsavond wat uitgedund, maar met wat herverdelen van taken en hulp 
van buitenaf konden we toch ons gebruikelijke programma afwerken. 
Er werd weer driftig in de stuiverboeken gesnuffeld, diverse veilingkavels wisselden van eigenaar en bij de 
loterij waren weer leuke prijzen te winnen. 
In oktober hopen we u -zowel op de verenigingsavond van dinsdag 18 oktober als ook tijdens de beurs op 
zaterdag 29 oktober- gezond en wel weer te ontmoeten.  

Beurs 
Niet vergeten!!! Op zaterdag 29 oktober houden we onze najaarsbeurs. 
Nog geen gratis tafeltje gereserveerd bij Gert? Doe dat dan nu!!!  
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Geen overtollige zegels om te verkopen aan uw medeverzamelaars? Ook als bezoeker bent u van harte 
welkom. De entree is gratis. 
Noteer de datum alvast in uw agenda en kom even bij uw collega-verzamelaars langs om te snuffelen naar dat 
ene zegeltje wat nog ontbreekt in uw verzameling of kom de laatste (postzegel-)nieuwtjes uitwisselen. 
De beurs is van 9.00 tot 14.30 uur zodat u voldoende tijd heeft om bij de diverse tafeltjes te snuffelen en/of 
gewoon even bij te praten. 

Stuiverboeken 
Tijdens onze verenigingsavond van 18 oktober zullen, zoals gebruikelijk, de kratten met stuiverboeken achter 
in de zaal op de tafels staan. 
Voor dit seizoen zijn alle 7 kratten gevuld en de eerste krat voor het volgende seizoen (2023/2024) is inmiddels 
ook al vol. Wacht dus niet te lang met het maken van uw stuiverboeken en lever ze in bij Gert, David of bij één 
van de andere bestuursleden. 
Bij het maken van uw stuiverboeken dient u zich wel te houden aan onze spelregels. Dus geen kapotte zegels 
en de zegels naast elkaar en niet over elkaar heen insteken.  
Lees bij twijfel het reglement nog eens door op onze website. 

Veiling 
Tijdens iedere verenigingsavond probeert onze veilingmeester een zo gevarieerd mogelijke veiling voor u te 
verzorgen. Dat lukt alleen als er voldoende kavels zijn. 
Goede kavels zijn dus nog steeds welkom. Lever ze in bij veilingmeester Alle of bij één van de andere 
bestuursleden. 

Rondzending 
Onze oproep om boekjes in te leveren heeft succes gehad en mede dankzij onze collega’s uit de Bilt kunnen we 
nu regelmatig een doos in alle secties laten rouleren. 
We hebben nog enkele lege dozen over die gevuld kunnen worden met uw rondzendboekjes. Deze zijn dus nog 
steeds welkom. Inleveren bij Janny. 

Bibliotheek 
In onze bibliotheek hebben we diverse catalogi die u -tegen een gering bedrag- een maand kunt lenen. 
Tijdens de verenigingsavonden liggen de catalogi voor u ter inzage en/of te leen. 

Zelf een catalogus, (insteek-)album of iets anders op postzegelgebied nodig? Op de verenigingsavond is 
Stampie met diverse postzegelbenodigdheden aanwezig. 

Blijf gezond allemaal, 
Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
In memoriam Sonja Desiré van der Vliet 

 
21 april 1999 – 5 augustus 2022 
 

Begin augustus ontving het bestuur het droevige bericht van ons lid Gerrit van der Vliet, dat zijn dochter, en 

tevens ons jongste lid van de vereniging, Sonja Desiré van der Vliet, op 5 augustus 2022 op 23-jarige leeftijd is 

overleden. 

Ondanks dat zij nog zo veel plannen had, zag zij geen mogelijkheid meer om deze in haar huidige leven te 

laten uitkomen. 

Namens het bestuur en de leden van Postfris ‘68 wensen wij Gerrit en Amy en alle anderen die dicht bij haar 

stonden heel veel sterkte met het dragen van dit intense verdriet. 
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Nogmaals de eindstand van de Ladder 

Voor de eindstand van de Ladder van het seizoen 2021/2022 had STAMPIE nog een fraai insteekalbum 
beschikbaar gesteld voor diegene die op de hoogste trede van de ladder eindigde. 
Op onze verenigingsavond van 20 september konden we deze dus overhandigen aan de heer F. Rademaker. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 2 – oktober 2022 

Voor zover niet anders vermeld zijn de antwoorden te vinden in de NVPH-catalogus 2022. 
Vraag 1 (2 punten): Op welk zegel zien we een kinderwagen? 

Vraag 2 (2 punten): Als ik bij mijn kaasboertje om “Double Dutch” vraag krijg ik een stukje kaas van zowel 
  koe- als geitenmelk gescheiden door een aslaagje van druivenbladeren. 
  Als ik aan een filatelist vraag om de “Double Dutch”- zegel, welk zegel krijg ik dan? 

Vraag 3 (3 punten): Op het plein waar ik woon, staan een paar bomen met daarin nesten van eksters. 
  Op welk zegel ziet u een klapekster? 

Vraag 4 (3 punten): Op 24 september was het weer burendag. Bij het 250-jarig bestaan van één van de  
  initiatiefnemers van burendag werden twee postzegels uitgegeven. 
  Welke zegels zijn dat? 

Vraag 5 (5 punten):  The Powerpuff Girls, Blossom, Bubbles en Buttercup, staan afgebeeld op welk zegel? 

Vraag 6 (5 punten): In een “Spijker C4” had Max Verstappen vast geen wereldkampioen kunnen worden. 
  Op welk zegel vind u die “Spijker C4”? 

Vraag 7 (5 punten): Op welk zegel vind u het Voorouderbeeld Sagovat? 

Vraag 8 (5 punten): Voorzitters en veilingmeesters hanteren vaak een hamer. 
  Op welk zegel ziet u zo’n voorzitters/veilingmeesters-hamer? 

Vraag 9 (10 punten): Laatst vroeg een buurvrouw via de app waar dat kastje tegen de dakgoot aan de  
  achtergevel voor diende en of het weggehaald kon worden. Het was een kastje van de  
  Radio Distributie. 
  Zou men in de oorlog via de Radio Distributie illegaal hebben kunnen luisteren naar  
  Radio Oranje? 
  Welke zegels zijn gewijd aan Radio Oranje? 

Vraag 10 (10 punten): Wie was George Marshall en op welk zegel staat een citaat van hem? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 28 oktober 2022 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 1 - september 2022 

Vraag 1 (2 punten) Zegel 1444 met de afbeelding van het meisje in het vrolijke rode jurkje is gewijd aan 
een warme zomerdag. 

Vraag 2 (2 punten): Skûtsjesilen staat afgebeeld op zegel 1728. Ook op blok 2565 (Sneek) zien we een 
afbeelding van een Skûtsje, zeilend op het Sneekermeer. 

Vraag 3  (3 punten): Op zegel 1953 zien we het bootje met de KNNV-leden. 

Vraag 4  (3 punten): Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Albert Heyn werd de serie 2905/2908 
uitgegeven. De hamster vinden we op zegel 2907. 

Vraag 5 (5 punten): Elvis Presley staat afgebeeld op zegel 2424 (Heartbreak Hotel). 

Vraag 6 (5 punten):  Een gele rijder is een militair behorende bij de 11e Afdeling Rijdende Artillerie. 
  Op zegel 1549 staat een Gele Rijder met paarden afgebeeld. 

Vraag 7 (5 Punten): De woorden “de roeping van de mens is mens te zijn” was van Eduard Douwes Dekker
  Deze tekst staat op zegel 1370.  

Vraag 8 (5 punten): De series 153/156 van Curaçao na 2010, 396/397 van Suriname en zegel 336 van de 
Nederlandse Antillen zijn gewijd aan de afschaffing van de slavernij. 

  Ook de zegels 895/896 en 1095/1096 van de Nederlandse Antillen verwijzen naar de 
opstand van de slaven en de uiteindelijke afschaffing van de slavernij.  

Vraag 9 (10 punten): De serie 1814/1817 van de Nederlandse Antillen is gewijd aan de opwarming van de 
aarde.  

  Ook blokje 423 van Aruba met 4 zegels is hieraan gewijd. 

Vraag 10 (10 punten): Zegel 1843 is gewijd aan de Nederlandse ruimtevaart. 
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De ladder 

De Zegelaer was nog geen twee uur uit of de eerste oplossing was al binnen. 
Ook snel daarna vond ik al diverse oplossingen in mijn (digitale) brievenbus. 
Zo te zien hebben de puzzelaars er weer zin in. 
Ik had gedacht dat de eerste prijsvraag niet al te moeilijk was, maar toch bleken er wat struikelblokken in te 
zitten. Zo vonden bij vraag 4 diverse inzenders wel hamsters maar die hamster die hoorde bij de supermarkt 
werd over het hoofd gezien. 

Mw. J. Wagevoort - 50 punten 
Dhr. T. van der Wurff - 50 punten 
Dhr. A. Wuring - 50 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 48 punten 
Dhr. F. Rademaker - 47 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 47 punten 
Dhr. B. van der Lit - 47 punten 
Dhr. V. Timmerman - 40 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 38 punten 

De maandprijs gaat naar dhr. B. van der Lit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 
Mw. A. van der Vliet, Harmelen. 

Correctie naam van nieuw lid. 
Dhr. W. van Ferwisga moet zijn: Dhr. W van Terwisga. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Een mooi exemplaar 

Het zal ergens begin 90-er jaren geweest zijn dat ik in het bezit kwam van twee mooi  
gestempelde zegels nummer 25 van Thurn und Taxis. Het mag duidelijk zijn dat ik  
hiermee verguld was. Na een blik in de catalogus bleek dat het verschil tussen de  
ongestempelde exemplaren en de gebruikte groot was. Een fraai stempel en de datum in  
het stempel klopte 10-6-1860. Wat kon er fout gaan. Onderzoek leerde mij dat het stadje  
Treysa in Hessen was gelegen. Volgens de catalogus viel Hessen ook onder het  
postgebied van Thurn und Taxis. Nou ja, een stempel en attest van een keurmeester  
en ik heb wat waardevols in mijn collectie. Een brief naar de toenmalige keurmeester  
die in Zwitserland woonde met daarin de bewuste zegels ingesloten gestuurd.  
Na enige tijd kreeg ik een keurig antwoord waarin het eerste woord van zijn brief “leider” was. U kunt zich 
voorstellen dat ik een illusie en CHF30 armer, maar een ervaring rijker was. Had ik dit zelf nu kunnen 
voorkomen?  
Op de kaart van Duitsland blijkt dat het stadje Treyse inderdaad in het gebied ligt van Hessen-Nassau ofwel 
Kurfürstentüm Hessen dat behoorde tot het gebied waar de Thaler als munteenheid werd gebruikt terwijl de 
zegel een 30 Kreuzer waarde heeft. Misschien nog wel belangrijker, beide zegels van nummer 25 hadden 
dezelfde datumstempel. 
Treysa ligt overigens slechts 8 km van de grens met het Grossherzogtum Hessen waar deze Kreuzer als 
munteenheid gold. U begrijpt dat een klein verschil in afstand grote gevolgen kan hebben. Na mijn collectie nog 
een goed nagekeken te hebben kwam ik nog een zegel met hetzelfde stempel tegen. Gelukkig heb ik hiervan 
nog een exemplaar met een goed vieringsstempel. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaartje van de gebieden in midden Duitsland dat door de postdienst van Thurn und Taxis beheerd werden. In 
de blauwe gebieden was de Gulden (Kreuzer) als munteenheid en in de rode gebieden de Thaler. De locatie 
van het stadje Treysa staat in het kaartje aangegeven. (uitsnede van een kaartje uit zelfgemaakt album). 

Was het nou onhandig van mezelf dat ik niet tijdig gezien had waar de plaats Treysa gelegen was? Nou ja, 
misschien wel. Alhoewel het type stempel expliciet in de Michel aangegeven staat als stempeltype als eenrings- 
stempel met sierstuk en zowel met als zonder jaartal. Het is en blijft een uitdaging om als verzamelaar alles 
correct te beoordelen. Ondanks dat ik intussen meer dan 65 jaar bezig ben met filatelie blijf ik leren.  

Jan Sangers  
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Geboorte van Nederland 
 

Op 26 juli 2022 zijn postzegels uitgegeven in een serie van vier gouden zegels met als 

thema “Geboorte van Nederland”. De Lage landen behoren toe aan de koning van 

Spanje, Filips II, die zijn volk onderdrukt en tiranniseert. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

wordt in vier stappen gewerkt naar een unie van gewesten, die Nederland gaan vormen 

en de Spanjaarden verdrijft. Die vier stappen richting de geboorte van Nederland worden 

in de serie afgebeeld: het Wilhelmus, de inname van Den Briel, de Eerste Vrije 

Statenvergadering en het Plakkaat van Verlatinghe. 

 

Een eerste stap 

is het 

Wilhelmus, dat 

rond 1570, aan 

het begin van de 

Tachtigjarige 

Oorlog, wordt 

geschreven en 

dat de tweestrijd 

van Willem van 

Oranje 

(Wilhelmus van 

Nassouwe) laat 

zien: de trouw 

aan de Spaanse 

koning enerzijds 

en het 

dienstbaar 

stellen aan het Nederlandse volk anderzijds. Het is nog hinken op twee gedachten. 
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Een tweede stap is Den Briel, 

dat op 1 april 1572 de eerste 

stad wordt, die door de Geuzen 

bevrijdt wordt van de 

Spanjaarden. Het is een 

gemakkelijke inname: het 

Spaanse garnizoen is op dat 

moment afwezig en er zijn 

slechts een paar Spaanse 

soldaten in Den Briel. Ondanks dat de 

burgemeester en het stadsbestuur weigerden om 

zich aan de Geuzen over te geven vanwege de 

zweem van plunderingen, die om de Geuzen hing, 

bestormden de Geuzen de Noorderpoort van de 

stad en braken die open. Ze kregen daarna de stad 

snel in handen. Het eerste succes is binnen. Den 

Briel is in handen van stadhouder Willem van 

Oranje. 
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Een derde stap is de Eerste Vrije 

Statenvergadering, die in juli 1572 in Dordrecht 

wordt gehouden en waarin wordt bevestigd, dat 

Willem van Oranje stadhouder is van Holland, 

Zeeland en Utrecht en beschermheer van de 

Nederlanden in tegenstelling tot de door Spanje 

benoemde graaf van Bossu. Daarmee staat de 

organisatie in Nederland op de rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    



De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 10e jaargang – nummer 8 – oktober 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
------------ 

 9 

Een vierde en 

laatste stap in 

de serie is het 

Plakkaat van 

Verlatinghe als 

vervolg op de 

Unie van 

Utrecht. Deze 

Unie leidde op 

23 januari 1579 

tot een 

overeenkomst 

om de 

Spanjaarden te 

verdrijven. 

De Unie werd 

gehouden in de 

kapittelzaal van 

de Dom van Utrecht. Willem van Oranje was zelf niet aanwezig, maar werd 

vertegenwoordigd door zijn broer Jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overeenkomst van de Unie wordt op 26 juli 1581 

gevolgd door het Plakkaat van Verlatinghe, een 

verklaring opgesteld in 1581, waarin de Noordelijke 

Provincies zich onafhankelijk verklaarden. Dat gebeurde 

in Den Haag door de Staten-Generaal. Had men zich 

steeds uitgesproken voor de trouw aan de Spaanse 

koning en dat men alleen het Spaanse leger weg wilde 

hebben, met het Plakkaat keerde men zich voor het eerst in de Tachtigjarige Oorlog   
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tegen het gezag van de Spaanse koning. De troon van Filips II van Spanje was met het 

Placcaert van Verlatinghe “verlaten” verklaard. Dit omdat de koning zijn plichten 

tegenover zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt. 

Op de postzegel staat (een deel van) het Plakkaat afgebeeld met een uitvergroting van 

het zegel van de Staten-Generaal in plaats van het afgeschafte zegel van Filips II. Het 

zegel laat een leeuw zien met zeventien pijlen, die de 17 gewesten vertegenwoordigen. 

In 1607 wordt de uitgeroepen Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de facto door 

Spanje erkend, in 1609 bij het begin van het Twaalfjarig Bestand de jure. Internationale 

erkenning volgt dan door bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland. Bij de Vrede van Münster in 

1648 wordt Nederland als soevereine staat erkend en komt er een einde aan de 

Tachtigjarige Oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton van der Wurff 

 

Bronnen: Postnl, Wikipedia, Wikimedia, Postzegelblog, 

Beeldbank Dordrecht, Gelders Archief
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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. 

 


