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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) 

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 1 april 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

We naderen het einde van het jaar 2022. Als deze laatste Zegelaer van 2022 bij u in de (digitale) brievenbus 
valt, staan de Sint en zijn Pieten in de startblokken om de boot of het vliegtuig terug naar Spanje te nemen en 
staat de Kerstman klaar om met de arrenslee naar Nederland te komen. Wij sluiten op dinsdagavond  
13 december het verenigingsjaar 2022 af. Houdt u er wel rekening mee dat deze verenigingsavond valt op de 
tweede dinsdag van de maand in plaats van de derde dinsdag zoals u gewend bent. 
 
Ik hoop u op dinsdagavond 13 december persoonlijk te ontmoeten maar mocht dat niet lukken dan wens ik u, 
mede namens alle andere bestuursleden, hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 
 
Blijf gezond allemaal. 
Janny Vierbergen 
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2023. Postfris ’68 bestaat 55 jaar! 
In 2023 bestaan wij 55 jaar!  
Natuurlijk laten wij dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbijgaan. 
De jubileumcommissie is in november voor de eerste maal bijeengeweest en heeft een aantal ideeën op papier 
gezet. Deze ideeën moeten nog helemaal uitgewerkt worden en dus kunnen we u er nog niet veel over 
vertellen. Wel kunnen we u alvast verklappen dat u 30 september 2023 voor Postfris ’68 kunt reserveren in uw 
agenda en dat de veilingmeester zijn uiterste best wil gaan doen om een mooie jubileumveiling te houden. Dat 
lukt hem natuurlijk alleen met uw hulp. Daarom doet hij nu alvast een beroep op u om in de komende tijd goede 
kavels voor zo’n veiling in te leveren. 

Contributiebetaling 
Op de verenigingsavond van november hebben wij in de Algemene Ledenvergadering aan u de begroting voor 
2023 voorgelegd. Deze begroting werd door de aanwezige leden met algemene stemmen goedgekeurd. Ook 
het voorstel om de contributie voor 2023 niet te verhogen werd door de aanwezige leden met algemene 
stemmen goedgekeurd. De penningmeester ziet de betaling van uw contributie voor 2023 vanaf heden dan ook 
op de bankrekening tegemoet. Liever contant betalen? Op de verenigingsavonden kunt u uw contributie ook 
contant voldoen. De bedragen en het rekeningnummer van de bank vind u elders in deze Zegelaer. 

Veiling 
Tijdens onze verenigingsavond van 13 december heeft de veilingmeester voor u weer een leuke veiling 
klaarliggen. Voor de komende veilingen zijn goede, leuke kavels nog steeds welkom. Heeft u iets voor de 
maandelijkse veilingen of voor een eventuele jubileumveiling? Neem dan contact op met Alle, onze 
veilingmeester. 

Stuiverboeken 
We hebben diverse maanden in onze eigen stuiverboeken kunnen snuffelen. Tijd dus om te ruilen met één van 
onze zusterverenigingen. In december staan hun kratten met een nieuwe set boeken voor u klaar. 
Koude dagen in aantocht en blijft u liever lekker binnen, maak dan eens zelf een stuiverboek. De eerste drie 
kratten voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels al gevuld. Lever uw boeken in bij Gert of David. 

Rondzendingen 
De dagen worden korter, het wordt kouder en we zullen wat meer aan huis gebonden zijn dan in de 
zomerperiode. Wij, verzamelaars, hoeven ons echt niet te vervelen want u heeft vast wel ergens een stockboek 
met dubbele zegels, een blikje, sigarenkistje of doosje zegels liggen die nog afgeweekt en/of uitgezocht moeten 
worden. Maak daar eens een rondzendboekje van. Inleveren of vragen bij Janny. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 4 - december 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. Tenzij anders vermeld zijn de antwoorden te vinden in de 
“dikke” NVPH catalogus. 

Vraag 1 (2 punten):  Waarschijnlijk ben ik het afgelopen jaar erg lief geweest want ik kreeg wat lekkers van 
de Sint in mijn schoen. 

   Op welk zegel ziet u een gevulde schoen? 

Vraag 2 (2 punten):  ‘Je in de kaart laten kijken’ is een Nederlands spreekwoord. 
  Laat uw fantasie de vrije loop en kijk eens of u hier een zegel bij kunt vinden. 

Vraag 3 (3 punten):  Nog zo’n Nederlands spreekwoord is ‘Met de mond vol tanden staan’. 
    Welk Nederlands zegel kunt u hierbij bedenken? 

Vraag 4 (3 punten):  Soms staan mensen als twee kemphanen tegenover elkaar. 
   Op welk zegel vind u zo’n kemphaan? 

Vraag 5 (5 punten): Op welk Nederlands zegel ziet u een “gewichtsheffer”? 

Vraag 6 (5 punten): Wat is Dera Gai en kunt u een of meerdere zegels vinden die gewijd zijn aan Dera Gai? 

Vraag 7 (5 punten): De Kerstdagen en de jaarwisseling komen er aan. Tijd om heerlijke cakes te gaan 
bakken zoals chocoladecake, polentacake, gebroken glascake, etc. 

  Op welke zegels staan deze lekkernijen afgebeeld? 

Vraag 8 (5 punten): Diverse landen geven in december kerstzegels uit. 
  Vanaf welk jaar geeft Nederland Kerstzegels uit? 

Vraag 9 (10 punten): Wie is Tiong Ang en welk zegel is aan hem gewijd? 
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Vraag 10 (10 punten): Onze koninklijke familie wordt natuurlijk vaak in Nederland en in onze (voormalige) 
Rijksdelen op een postzegel afgebeeld. 

  Maar ik zag bijvoorbeeld Juliana, Bernhard en de kinderen ook in landen  ver 
daarbuiten afgebeeld. 

  Heeft u ze (of een van hen) ook gevonden? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 december in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 3 - november 2022 

Vraag 1 (2 punten): De vergeten groente Raapstelen vinden we op zegel 3696f. 

Vraag 2 (2 punten): Een pompoen voor het maken van een lekker pompoensoepje kunnen we vinden op  
  zegel 1753 van de Nederlandse Antillen en zegel 65a van Curaçao. 

Vraag 3  (3 punten): Zegel 1845 van Nederland is gewijd aan de autoloze zondag. 

Vraag 4  (3 punten): De gradenboog, passer en winkelhaak vormen het symbool van de Vrijmetselaarsloge 
El Sol Naciente. 

  Zegel 180 van Aruba is hieraan gewijd.  

Vraag 5 (5 punten): Het woordenboek leert ons dat een Raspa een muziekinstrument is. Het is een kalebas 
die met een houten stokje wordt geschraapt. De Raspa staat afgebeeld op zegel 907 
van Aruba. Maar de Syssphinx  Raspa is ook een vlinder uit de nachtpauwoogfamilie. 

  Een nachtpauwoog vinden we op zegel 3757. 

Vraag 6 (5 punten): Als vluchteling heb je recht op bescherming. Zegel 2831 van Nederland verwijst 
daarnaar. 

  Maar ook de zegels 856/857 en blokje 858 verwijzen naar het recht op bescherming 
met de tekst: “Breng hen naar veilige haven”. 

Vraag 7 (5 Punten): Bij deze vraag werden zegels met afbeeldingen van zonnepanelen gevraagd. Deze 
zonnepanelen vinden we o.a. op de zegels 257 en 1001 van Aruba en op zegel 3956 
van Nederland. Zegels met zonnecollectoren werden dus helaas niet goed gerekend. 

Vraag 8 (5 punten): De Sultan van Koetei is een tanker. Deze staat afgebeeld zegel 3355 van Nederland. 

Vraag 9 (10 punten): St. Jacob van Compostella was één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij wordt ook 
wel Jacobus de Meerdere genoemd en hij staat afgebeeld op zegel 734 van Aruba. 

Vraag 10 (10 punten): De club Trupialen werd op Aruba opgericht als klein kerkkoor voor jongens en later 
uitgebreid met o.a. toneelspel, poppenkast en beatband. 

  Zegels 297/299 van Aruba zijn hieraan gewijd. 
   Maar een Trupial is ook een zangvogeltje dat afgebeeld staat op zegel 215 van Aruba. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De ladder 

Mw. J. Wagevoort - 100 + 50  = 150 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen -   97 + 50  = 147 punten 
Dhr. T. van der Wurff -   97 + 50  = 147 punten 
Dhr. A. Wuring  - 100 + 45  = 145 punten 
Dhr. G. van der Vliet -   88 + 45  = 133 punten 
Dhr. F. Rademaker -   97 + 35  = 132 punten 
Dhr. J. Tienhoven -   88 + 40  = 128 punten 
Dhr. B. van der Lit -   87 + 40  = 127 punten 
Dhr. V. Timmerman -   40 + 32  =   72 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar: Dhr. T. v.d. Wurff. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Dhr. J. Oostveen uit Linschoten heeft het lidmaatschap van Postfris ’68 opgezegd. 
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Michiel Adriaenszoon 

Op 17 oktober ziet een postzegelvelletje met Michiel Adriaenszoon uitgegeven door PostNL het daglicht ter 
viering van de Dag van de Postzegel 2022. Voor het ontwerp wordt teruggegrepen naar de zegels uit 1907 
uitgegeven ter gelegenheid van de 300e geboortedag van Michiel. Het zijn niet de enige postzegels, die van 
hem zijn uitgegeven. Hij is niet voor niets onze bekendste zeeheld. 

Michiel wordt op 24 maart 1607 geboren te Vlissingen. Zijn ouders zijn Adriaen Michielszoon en Alida 
Jansdochter. 

In zijn jonge jaren is hij al een geboren leider en vechtersbaas. Als hij elf is, wordt zijn droom waarheid, als hij 
voor het eerst naar zee gaat. 

 
 
In 1622 neemt hij met een geliefde oom deel aan het beleg van Bergen op Zoom, waar de familie van zijn vader 
vandaan komt en dat belegerd wordt  door de Spanjaarden. Vermoedelijk komt de toevoeging “de Ruyter” door 
zijn oom, die ruiter is in het leger van prins Maurits. In 1637 gebruikt hij die naam voor het eerst. 
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Later in 1622 monstert hij aan op een oorlogsschip. In 1633 gaat Michiel verder op de walvisvaart. 

 

Op 16 maart 1631 trouwt hij Maayke Velders, die op 31 december van datzelfde jaar in het kraambed sterft. 
Hun dochtertje Alida leeft slechts drie weken. 
In 1636 trouwt hij voor de tweede keer. De gelukkige is nu Neeltje Engels. Samen krijgen zij twee zonen, twee 
dochters en een vijfde kind, dat na enkele dagen overlijdt. In 1649 overlijdt Neeltje. 

 

In 1637 is de Ruyter kapitein van een Zeeuws oorlogsschip ter ondersteuning van de Staatse oorlogsvloot 
tegen de Duinkerker kapers. In 1640 stapt hij over op de koopvaardij om in 1641 terug te keren als schout-bij-
nacht op een oorlogsbodem. Tussen 1644 en 1651 is hij zzp-er en drijft met zijn schip handel tussen Marokko 
en West-Indië. 
 

In 1650 besluit de Ruyter te gaan rentenieren en hertrouwt met Anna van Gelder, die een zoon en een dochter 
meeneemt. Zij krijgen binnen het jaar een dochter en in 1655 nog een. 
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Als in 1652 de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog uitbreekt wordt een beroep op de Ruyter gedaan. Hij wordt 
met zijn Zeeuwse vloot onderbevelhebber onder viceadmiraal Witte de With van de Staatse vloot. Door 
admiraal George Ayscue te verslaan in Het Kanaal promoveert hij van “onbekend” naar “zeeheld”. Later in dat 
jaar wordt hij benoemd tot schout-bij-nacht onder viceadmiraal Johan Evertsen van de Zeeuwse vloot en breidt 
hij zijn reputatie van kundig commandant verder uit. 
 

 

      

Omdat hij in 1654 viceadmiraal wordt van de Amsterdamse vloot verhuist hij naar Amsterdam. In de jaren 
tussen de Eerste en de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog voert Michiel verschillende opdrachten naar volle 
tevredenheid van de Amsterdammers uit. Als de opperbevelhebber van de Staatse vloot, Jacob van Wassenaer 
Obdam, sneuvelt, wordt de Ruyter door Johan de Witt naar voren geschoven om de vloot te gaan leiden.  
Dat gaat ten koste van de orangist Cornelis Tromp, de zoon van Maarten, die nu de Ruyter als baas krijgt.  
Dat geeft de nodige wrijving in de marinetop. 
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De Ruyter gaat verder met het moderniseren van de vloot, voert een seinvlaggensysteem in voor de 
communicatie tijdens een gevecht en richt het korps Mariniers op. 
 

       
 
In 1666 neemt hij zijn nieuwe vlaggenschip, De Zeven Provinciën, in gebruik, dat goed van pas komt in de 
Vierdaagse Zeeslag, die leidde tot een nederlaag voor de Britten. Een paar maanden later tijden de 
Tweedaagse Zeeslag kan de vloot door de Ruyter ter nauwer nood worden gered en verwijt hij Tromp een 
verkeerde tactiek, waardoor de hoofdmacht van de vloot ernstig in gevaar is gebracht. Ook kunnen de Engelsen 
door deze actie 150 koopvaardijschepen in brand steken. Johan de Witt weet een samenzwering van de 
orangisten aan te tonen, wat leidt tot het ontslag van Tromp. 
Het jaar daar op volgt zijn bekendste heldendaad als hij een groot deel van de Engelse vloot weet te vernietigen 
bij Chatham. Door ziekte komt niet alles op zijn conto. Het leeuwendeel wordt gedaan door luitenant-admiraal 
Willem van Gent, terwijl Jan van Brakel de ketting over de Medway doorbreekt. 
 

       

In het Rampjaar 1672 wordt de strijd niet alleen op land gestreden, maar ook op zee. Tijdens de Derde Engelse 
Zeeoorlog weet de Ruyter de Engelse vloot, die wordt gesteund door Franse oorlogsschepen, grote schade toe 
te brengen, waardoor een Engels plan om op de Zeeuwse kust te landen en havens van de Republiek te 
blokkeren niet doorgaat. 
 

 

In het Rampjaar komt Willem III als stadhouder aan de macht en wordt Johan de Witt samen met zijn broer 
Cornelis vermoord. Die machtswisseling zou gevolgen kunnen hebben voor de Ruyter, maar Willem III heeft de 
Ruyter nodig om de Engelse vloot op afstand te houden en weet zelfs een verzoening met Tromp te 
bewerkstelligen door in het geheim Tromp aan te wijzen als opvolger van de Ruyter. Tromp en de Ruyter 
schudden elkaar de hand in het Rechthuis in Uithoorn. 
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In 1673 wordt de Ruyter luitenant-admiraal-generaal en wordt Willem III admiraal-generaal. Hij voert met veel 
succes nog wat slagen met de Engelsen, terwijl de strijd zich verplaatst van de Noordzee naar de Caraïben en 
de Middellandse Zee. 
 

      

In 1676 is Sicilië in Spaanse handen. De stad Messina op het eiland komt tegen de Spaanse overheersing in 
opstand en vraagt de Fransen om hulp. Spanje is op dat moment bondgenoot van Nederland en vraagt 
Nederland om hulp in de strijd tegen de Franse vloot. Op 22 april 1676 gaat de Spaans-Nederlandse vloot de 
strijd aan tegen de Fransen. In deze Slag bij Stromboli. Wordt de Ruyter geraakt door een kanonskogel, 
waardoor zijn rechter been moet worden afgezet. De wond raakt geïnfecteerd en er treedt wondkoorts op, 
waardoor de Ruyter op 29 april komt te overlijden aan boord van zijn schip d’Eendraght. 
 

 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter, door zijn matrozen Bestevaer (grootvader) genoemd, wordt op 18 maart 1677 
begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Later wordt in Vlissingen een standbeeld van hem opgericht en 
wordt een kruiser naar hem vernoemd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Ton van der Wurff 
Bronnen: Wikipedia, PostNL, Collect 
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Een mooi stempel. 

Dit stukje kwam ik tegen in een partijtje. Nu ben ik altijd nieuwsgierig  
naar de herkomst van stempels. Ondanks een uitvoerige inventarisatie 
van stempels die op de site van de Nederlandse Academie van de  
Filatelie staan komt dit stempel daar niet in voor. 
Wie o Wie kan mij meer vertellen over dit stempel. Midsland is het  
grootste dorp op Terschelling. Zo te zien was er in 1927 daar een 
zeevaartschool gevestigd. Dus wie kan mij er wat meer over vertellen? 
Uw reactie graag naar jansangers@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De kroningszegel 1889. 

Het blijkt nog steeds dat veel verzamelaars de nodige moeite hebben om deze zegel no 49, uitgegeven als 
kroningszegel ter gelegenheid van de kroning van Koningin Wilhelmina en de zegel genoteerd onder no 77 uit 
de langlopende serie van 1889-1892. Het probleem is dat beide zegels gemaakt zijn met dezelfde gravures.  
De oorspronkelijke gravure van de kroningszegel bevatte geen waarde aanduiding. Die is er later bij de drukker 
Joh. Enschedé & Zn ingegraveerd. 
Bij de aanmaak van de langlopende serie is opnieuw bij de hoge waarden 1, 2½. 5 en 10 gulden de waarde erin 
gegraveerd. U raad het al, twee gravures, dus altijd enig verschil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door ze vergroot naast elkaar te zetten wordt het verschil duidelijk. De linker zegel is de kroningszegel. Het 
cijfer 1 staat duidelijk wat lager en is ook dikker dan op de rechter zegel. En voor de fijnproevers is er nog meer 
te vinden bij de langlopende hoge waarden. Er zijn meerdere tandingen te onderscheiden. De kroningszegel 
heeft een lijntanding 11½x11, die ook voorkomt in de langlopende serie maar ook in de langlopende serie 
lijntandingen van 11, 11x11½ en 11½. 
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Als we naar de stempels kijken kunt u ook het één en ander onderscheiden. Het rechter stempel is een lange 
balkstempel. Deze stempels zijn pas in gebruik genomen in 1910. Groot rond op de linkerzegel is gebruikt vanaf 
1899-1909. Dus u kunt ervan op aan dat de rechter zegel nooit een kroningszegel kan zijn.  
Door de afbeeldingen vergroot af te beelden met bijbehorende tekst vertrouw ik erop dat als u nu nog 
problemen ondervindt met uw onderzoek u mij altijd mag benaderen om u verder te helpen.  

Nu we toch aan het uitleggen zijn, hoe herken je het verschil tussen lijn- en kamtanding.  
Ook deze vraag houdt menig verzamelaar bezig. Bij lijntanding lopen de tandingen door de verticale tandingen 
heen waardoor de tandingen op de hoeken onregelmatig zijn. Bij kamtanding deze stopt bij de verticale 
tandingen waardoor de hoeken van de zegel regelmatig zijn. Het gevolg is dat bij kamtanding de vier hoeken 
van de zegel hoeken laat zien. Een mooi voorbeeld van een kamtanding is hieronder afgebeeld terwijl de 
lijntanding is afgebeeld, waarop bij beide zegels de vier hoeken onregelmatig zijn, bij de bovenstaande zegels 
van koningin Wilhelmina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle gegevens zijn ook terug te vinden in uw catalogus, zowel de verschillen tussen de kroningszegel en die van 
de langlopende serie net zoals het verschil tussen lijn- en kamtanding. Voor het maken van deze bijdrage heb ik 
dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de Speciale Catalogus Nederland. De afbeeldingen zijn uit eigen 
collectie. 

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. 

 


