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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 Jan Sangers doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2018 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 2018 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. 
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK  Vleuten, e-mail: jansangers@hetnet.nl. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data verenigingsavonden 2018 

20 februari 2018 veiling + verloting 
20 maart 2018* algemene vergadering + veiling 
17 april 2018 veiling 
15 mei 2018 veiling + verloting 
19 juni 2018* veiling 

18 september veiling + verloting 
16 oktober veiling 
20 november veiling 
18 december* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 31 maart 2018. 
*= wisseling stuiverboeken  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste Leden, 

De tijd gaat snel. Als ik dit schrijf is het al februari en voor je het weet staat onze jubileumviering voor de deur. 
Binnen de jubileumcommissie zijn de taken inmiddels verdeeld en men is druk bezig met de uitwerking van de 
diverse plannen om er een geslaagd jubileum van te maken. We houden de plannen nog even geheim. Wel kan 
ik alvast de datum verklappen, zodat u met het maken van afspraken hier rekening mee kunt houden.  
Wij hopen u zaterdagmiddag 6 oktober 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur te mogen verwelkomen in de 
Schalm. 
 
Voor de jubileumveiling in mei zoekt de veilingmeester nog bijzondere/leuke kavels. Heeft u nog niet 
gereageerd op zijn oproep in de Zegelaer van de vorige maand en heeft u toch een bijzondere/leuke kavel voor 
deze veiling beschikbaar? Neem dan snel contact met hem op. 

Ook voor de “gewone” veilingen is veilingmeester Alle nog steeds op zoek naar kavels. 

In de kratten voor volgend seizoen is nog plaats voor enkele Stuivertjesboeken. Wilt u volgend seizoen uw 
stuivertjesboeken mee laten lopen, lever ze dan in bij Gert Berrens! 

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Bij de Rondzenddienst is het de gewoonte om alle boekjes die een seizoen gelopen hebben af te rekenen met 
de inzenders en ze gaan ook terug naar de inzenders. De boekjes zijn dan bij bijna alle deelnemers geweest. 
Een en ander betekent dat we zo rond juli/augustus nieuwe rondzendboekjes nodig hebben om de dan lege 
rondzenddozen weer te vullen en in september van start te kunnen gaan. Dus: plak de wat duurdere zegels, die 
u niet in een stuivertjesboek kwijt kan, eens in een rondzendboekje en lever dit in bij Janny Vierbergen. Voor 
nieuwe lege boekjes, plakkertjes en Hawid-stroken kunt u terecht bij STAMPIE of overleg even met mij. 

Ik zie u graag op de verenigingsavond van dinsdag 20 februari aanstaande. 

Janny Vierbergen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aankondiging jaarvergadering 

Beste leden,  

20 maart 2018 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering. 

David Koopman. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 20 maart 2018, 
aanvang 20.00 uur. 

1) Opening. 

2) Mededelingen. 

3) Ingekomen stukken. 

4) Verslagen  

a) Algemene Vergadering van 18 april 2017.* 

b) Algemene Vergadering van 19 december 2017.** 

5) Algemeen jaarverslag 2017.** 

6) Financieel verslag 2017. 

7) Verslag van de kascontrolecommissie. 

8) Decharge van het bestuur. 

9) Verkiezing van de kascontrolecommissie. 

10) Bestuursverkiezing. 

11) Rondvraag. 

12) Sluiting. 

Ad 10. 

Aftredend is Gert Berrens. Gert stelt zich wederom herkiesbaar. 

Anna Maria Branderhorst – Blom stelt zich verkiesbaar als lid. 

Voor de vacante post van voorzitter stelt Janny Vierbergen zich beschikbaar. 

Voor de post van vice-voorzitter stelt Marco Dijkhuizen zich beschikbaar. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich aan te melden bij het bestuur. 

Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden. 

 

* Dit verslag is opgenomen in de Nieuwsbrief van oktober 2017. 

** Dit verslag zal worden opgenomen in de Nieuwsbrief van maart  2018. 
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Het pronkstuk in uw verzameling! 

In onze vorige Nieuwsbrief heeft u de oproep kunnen lezen om uw schrijverstalent te tonen. Voor diegenen die 
wel zouden willen maar er geen kans voor zien bieden wij u 
onze hulp aan. 
 

Om logistieke redenen moeten we onze plannen enigszins 
aanpassen. Wij zien geen kans om een boekje samen te stellen 
in de tijd, die daarvoor ter beschikking is. Daarom is besloten om 
uw bijdrage in de Nieuwsbrief “de Zegelaer” te plaatsen.  
Op die wijze kunnen we het hele verdere jaar genieten van 

ongetwijfeld mooie bijdragen. Dit laat de mogelijkheid open om in een later stadium alsnog een compilatie voor 
u samen te stellen. 
 

Om u alvast een idee te geven hoe zoiets eruit zou kunnen zien vindt u in deze nieuwsbrief de eerste bijdrage 
van een van onze leden. Wij hopen dat u ons gaat bedelven onder mooie bijdragen, zodat ook onze 
Nieuwsbrief in dit jubileumjaar ons iedere keer weer mooie verrassingen laat zien. 
 

In de vorige nieuwsbrief staat een e-mailadres vermeld. Dat wordt nu awpvdwurff@gmail.com. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Petit Entente en Entente Balkanique  

Toen ik in mijn verzameling verenigd Europa albumbladen tegenkwam met deze koppen werd mijn 
belangstelling gewekt. Wat is dit? Nooit van gehoord.  
Dus op zoek naar informatie. Eerst maar eens de zegels bij elkaar zien te krijgen. Dat is gelukt.  
De zoektocht leidde mij via internet en diverse 
catalogi. In de catalogi kom ik twee termen tegen;  
petit entente en The Balkan Union. Volgens mij zijn 
deze termen in Nederland nauwelijks bekend. 
Internet gaf uitsluitend in het Frans en Engels een 
paar sites waarop beperkte informatie te zien is.  
 

In het interbellum tussen de twee wereldoorlogen is er  
heel wat overleg geweest tussen diverse landen. Na het 
verdrag van Trianon van augustus 1920, een van de  
verdragen afgesloten na de eerste wereldoorlog, werd 
de Petit Entente gesloten. Een verdrag tussen Tsjecho- 
Slowakije, het Koninkrijk Roemenië, het Koninkrijk der  
Serviërs en het Koninkrijk van Joegoslavië. Het was een 
militaire alliantie om zichzelf te beschermen tegen de  
Hongaarse dreiging. Doordat het verdrag  uitsluitend 
over de Hongaarse dreiging ging, ex keizer Karel van Oostenrijk probeerde tot twee maal toe de troon terug te 
krijgen, steunden de landen van het verdrag geen andere bedreigingen. De dreiging van Italië richting 
Joegoslavië en Duitsland richting Tsjecho-Slowakije werd niet gezien als een probleem voor de andere 
verdragspartners. 

                
 
De Balkan Unie ook wel op internet Balkan Pact geheten is een verdrag getekend door Griekenland, Turkije, 
Roemenië en Joegoslavië op 9 Februari 1934. Het verdrag werd gesloten in Athene. Het doel was om  

  

 

mailto:awpvdwurff@gmail.com
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de geopolitieke status quo, ontstaan na de eerste 
wereldoorlog te behouden. De ondertekenaars stemden 
in met het opschorten van alle territoriale claims tegen 
elkaar en hun directe buren in de nasleep van de oorlog, 
ondanks de diverse regionale etnische spanningen die in 
dat gebied heersten. 
Andere landen die betrokken waren bij het diplomatieke 
overleg weigerden de overeenkomst te ondertekenen. 
Dat waren Albanië, Bulgarije, Hongarije en de Sovjet 
Unie. 
Bulgarije werd omsloten door de landen die het pact wel 
ondertekend hadden. Op 31 juli 1938 ondertekende 
Bulgarije alsnog de overeenkomst. 
De ondertekende landen waren hierdoor in staat de 
vrede te handhaven maar faalden in het beteugelen van 
de regionale intriges.  
Een van de doelen was om de afspraken over de 
gedemilitariseerde zones in de Griekse, Bulgaarse en 
Turkse grensgebieden, afgesloten tijdens het verdragen van Neuilly-sur-Seine en Lausanne (*), in te trekken. 
Het was nooit de bedoeling van de Bulgaarse kroon om in de tweede wereldoorlog op de een of andere wijze 
betrokken te raken. Het Bulgaarse leger was op geen enkele wijze in staat strijd te voeren nadat de 
herbewapening nog maar nauwelijks op gang gekomen was. 
Overigens waren de Balkan landen sterk verdeeld tijdens de tweede wereldoorlog. De verschillen waren groot. 
Oppositie (Griekenland), neutraliteit (Turkije) of samenwerken met Duitsland en Italië ( Bulgarije en Roemenië) 
zorgden voor het uiteenvallen tijdens de oorlog. Na de oorlog werd in 1954 een tweede Balkanpact afgesloten 
door Joegoslavië, Turkije en Griekenland. 

             
 

Dat deze overeenkomsten tussen de twee wereldoorlogen diverse verdragen heeft opgeleverd is een 
hoofdstuk op zich. Er zijn maar liefst vijf verschillenden verdragen ofwel overeenkomsten afgesloten als gevolg 
van de afloop van de eerste wereldoorlog. Voor mij was deze geschiedenis tot nu toe niet bekend. Het heeft 
ons in ieder geval de nodige postzegels opgeleverd. 
 

 Verdrag van Neuilly-sur-Seine https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Neuilly 

 Verdrag van Lausanne  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Lausanne_(1923) 
 

Bronnen: internet en wikipedia 

W. van Dijk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Neuilly
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Lausanne_(1923)
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Duitsland in de inflatieperiode (deel I) 

In een aantal artikelen ga ik u meenemen, aan de hand van de filatelie, in deze roerige tijden na de eerste 
wereldoorlog. Volgens de Michel katalogus start de inflatieperiode op 1 augustus 1916 en duurde tot en met  
1 december 1923. Leek de inflatie nog beheersbaar in de eerste jaren, dat veranderde snel. In de onderstaande 
grafiek vanaf 1 januari 1918 kunt u zien hoe snel de inflatie opliep. 

 
Om een beeld te geven wat het geld waard was in die tijd: de broodprijzen. In december 1921 kostte een kilo 
brood 4 Mark. In december 1922 was de prijs al 163 Mark, januari 1923 250 DM, april 1923 474 DM, augustus 
1923 69000 DM en in november 1923 was de prijs gestegen naar 201.000.000.000 DM. In november deed de 
Amerikaanse Dollar 4,2 biljoen Mark. Dat is in cijfers 4.200000.000.000. Een volstrekt onbeheersbare situatie. 
Mensen kregen twee maal per week salaris. 
 

Hoe kon een dergelijke situatie ontstaan? Na de eerste wereldoorlog werd Duitsland gedwongen tot 
herstelbetalingen voor een in die tijd astronomisch bedrag.  
Begin januari 1923 besloot Frankrijk het Ruhrgebied te bezetten om nieuwe herstelbetalingen af te dwingen.  
De arbeiders in de fabrieken gingen uit protest in staking. Om de arbeiders te ondersteunen besloot Duitsland 
deze door te betalen. Het economische hart kostte nu extra geld. Zeker vanaf dat moment was de inflatie 
onbeheersbaar. 
Een anekdote uit die tijd is dat ontvangen geld rechtstreeks in de winkels werd besteed. De prijzen stegen 
immers per dag. De vrouwen stonden bij de  fabriekspoort om met het geld in kruiwagens direct naar de winkel 
te rijden.  
Zo kon het gebeuren dat terwijl de kruiwagen buiten stond met geld dit geld eruit werd gegooid om de 
kruiwagen te stelen. 
 

Met de posttarieven was het al niet veel beter. Als we ons beperken tot de tijd die in de bovenstaande grafiek te 
zien is blijkt dat in 1918 sprake was van slechts één tariefsverhoging, liep dat op tot 5 tariefsverhogingen in 
1922. 1923 Spande de kroon met 16 tariefsverhogingen met een interval op het laatst van ieder 5 à 6 dagen. 
Het hoogste tarief voor een eenvoudige brief bedroeg op het einde van de inflatieperiode 5 miljard Mark.  
De hoogste postzegelwaarde uitgegeven is die van 50 miljard Mark. 
 

Deze onhoudbare situatie kon niet blijven voortbestaan. De stakingen werden beëindigd en de Rentemark werd 
ingevoerd waarbij een rentemark gelijk gesteld werd aan 1 biljoen infla Mark 
Het bleek een goed middel om de inflatie te bestrijden. De internationale spanningen namen af en de Verenigde 
Staten van Amerika gaven Duitsland een lening. 

Niet alleen de geldpersen maakten overuren in die tijd ook de reguliere postzegeldrukkerijen konden het werk 
niet aan. Dat leidde ertoe dat door de vele tariefswijzigingen in september 1923 de elf Oberpostdirectionen 
(OPD) opdracht kregen om binnen hun gebied een drukkerij te zoeken die in staat zou zijn om de beschikbare 
voorraden van opdrukken te voorzien. De drukplaten werden door de centrale Postdirectie ter beschikking 
gesteld. Een uitdaging voor de verzamelaar om deze postzegels te koppelen aan de drukkerij die de 
overdrukken aangebracht heeft.  
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Maar in filatelistisch perspectief keren we terug naar de datum die volgens de Michel katalogus het begin 
markeerde van de inflatieperioden 1 augustus 1916. Op die dag werden de  posttarieven met 50% verhoogd. 
Om die verhoging van de juiste postzegels te voorzien werden er drie nieuwe zegels uitgegeven die we 
herkennen als de nummers 98-100 Een brief binnen de gemeente werd daardoor verhoogd van 5 Pf naar  
7½ Pf. 
 

 
Michel 98-100 inclusief de kleurvariaties 

 

Een brief verzenden buiten het district de z.g. Fernverkehr kostte maar liefst 15Pf in plaats van het lange tijd 
geldende tarief van 10 Pf. Postkaarten tarief was vanzelf lager. Een dergelijke kaart kostte naar het buitenland 
slechts 10Pf, eenzelfde tarief dat al eerder vanaf 1900 gold. Om economische redenen was dit tarief hetzelfde 
gebleven. Het zou tot 1-10-1919 duren alvorens dit tarief verhoogd werd naar 15Pf 

 

 
14-11-1916 Zakelijke briefkaart, met paars landsstempel en tevens censuurstempel Emmerich, naar Utrecht  

 

Het spreekt voor zich dat het begin van de inflatieperiode weliswaar een forse inflatie was maar de hyperinflatie 
lag op de loer. Het duurde tot 1-10-1922 dat de tarieven niet meer in Pfennig maar in Marken werden 
aangegeven. Je zou kunnen stellen dat het vanaf dat moment hard ging. Daarover een volgende keer meer. 

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

Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. J. de Rijk uit De Meern. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Aanvullingsbladen postzegelalbums 
 

De aanvullingsbladen Nederland 2017 voor de albums van Davo en Importa zijn inmiddels verschenen. Stampie 
kan u deze aanvullingsbladen leveren. Ook voor aanvullingsbladen van andere landen van Davo en Importa, 
voor bladen van andere merken en voor bladen van vorige jaren kunt u bij Stampie terecht. 
Uiteraard geldt ook voor alle aanvullingsbladen de korting voor leden van Postfris ’68. 

Stampie info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Filatelistische agenda 2018 
 

14-17 februari Spring Stampex Business Design Centre, 
London-Islington (GB) 

 

17-18 februari MPO postzegelveiling Energieweg 7, IJsselstein  

17 februari Postzegelmanifestatie Noord Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 
Roden 

10-16 
Toegang: € 4 
Parkeren gratis 

17 februari Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

19 februari Uitgifte “200 jaar Rijksmuseum 
voor Oudheden” 

 10 verschillende 
zegels in een velletje 

19 februari Uitgifte 
“Verjaardagspostzegels” 

 6 verschillende zegels 
in een velletje 

24 februari Verzamelaarsbeurs Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

24-25 februari Bologna Philatelic Numismatic Novotel Bologna (IT)  

1-3 maart Internationale 
Briefmarkenmesse 

MOC 
Veranstaltungszentrum 
Lilienthalallee 40, 
München 

1+2: 10-18 
3: 10-16 
Toegang gratis 

2-3 maart Filafair 2018 Maaspoort Sport & 
Events, Marathonloop 3, 
Den Bosch 

2: 10-17 
3: 10-16 
Toegang: € 5 

9 maart Verzamelaarsveiling Industrieweg 13, 
Klaaswaal 

 

10+15-17 maart Corinphila postzegelveiling Mortelmolen 3, 
Amstelveen 

 

16-17 maart Esposizione di letteratura 
filatelica 

Milano  

17 maart Postzegelveiling Leopardi Rijssensestraat 203B, 
Nijverdal 

Vanaf 11:00 uur 

17 maart Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 
Parkeren grats 

Ton van der Wurff 
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Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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. 


