
De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 7e jaargang – nummer  –2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 1 

 
 

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 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de vice-voorzitter 

Beste leden, 

Tijdens de afgelopen verenigingsavond was het gezellig druk en mochten we een nieuw lid verwelkomen. 
Ook drie belangstellenden hadden de weg naar de Schalm en Postfris ’68 gevonden en natuurlijk hopen wij dat  
zij onze vereniging een leuke, gezellige vereniging vinden en het lidmaatschap aan zullen gaan. 

Als u dit leest is het maart en zoals gebruikelijk staat dan de Algemene Ledenvergadering op de rol. 
De uitnodiging hiervoor heeft u al in de Zegelaer van februari kunnen vinden. In deze Zegelaer treft u de 
bijbehorende stukken aan. 

Waar zijn we verder mee bezig? 

Onze verzamelaarsbeurs staat op zaterdagmorgen 31 maart gepland. Er zijn nog enkele gratis tafels te 
reserveren bij Gert Berrens. Geen tafel? Ook als bezoeker bent u van harte welkom om eens te komen 
snuffelen bij uw collega verzamelaars en misschien vindt u dan net dat ene zegeltje wat u nou miste. 

De Jubileumcommissie is in subcommissies druk bezig om de gemaakte plannen uit te werken en de 
veilingmeester heeft voor de jubileumveiling in mei nog behoefte aan goede/betere/bijzondere kavels. 
Los hiervan ziet de veilingmeester voor de “gewone” veilingen uw kavels nog steeds tegemoet. 

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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De heren van de stuivertjesboeken kunnen nog wel wat stuivertjesboeken gebruiken voor de extra kratten. 
Maar let op: ook hier geldt vol=vol. 

Voor de leden die supplementen e.d. nodig hebben is Stampie aanwezig op onze verenigingsavond om uw 
bestellingen in ontvangst te nemen en te leveren. 

Ik zie u graag op de verenigingsavond van 20 maart. 

Janny Vierbergen-Eversen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Memoriam 

Piet Nagtegaal 

11-02-1950 – 14-02-2018 

Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerd lid Piet Nagtegaal afgelopen 14 februari 
onverwacht is overleden aan een hartstilstand. 

Wij hebben Piet leren kennen als een postzegelman in hart en nieren en vanaf het moment dat hij lid werd van 
Postfris ‘68 heeft hij achter de schermen veel voor onze vereniging betekend. Zo zorgde hij ervoor dat de 
veilingmeester vaak over voldoende kavels kon beschikken, hielp hij iedere club-veilingavond met het 
klaarzetten van de veilingkavels en showde hij tijdens de veiling de desbetreffende kavels aan de leden. 

Na zijn pensionering, waar hij zeer naar uitkeek, wilde hij nog meer met zijn postzegelhobby gaan doen en ook 
Postfris ’68 zou niet vergeten worden. Helaas, slechts enkele maanden na zijn welverdiende pensionering liet 
zijn rug hem in de steek en moesten zijn plannen drastisch aangepast worden. Ondanks de rugpijn en niet 
gunstige vooruitzichten op herstel bleef Piet zich inzetten voor onze vereniging en nam hij zitting in de 
jubileumcommissie. Slechts enkele dagen voor zijn overlijden moest Piet zich vanwege de pijn aan zijn rug 
hieruit noodgedwongen terugtrekken. 

Wij zullen Piet met zijn altijd positieve inbreng binnen Postfris ‘68 missen. Echter dit gemis kan niet in de 
schaduw staan van wat zijn vrouw, zoon, dochter en kleinkinderen moeten doorstaan. Zij zullen het gemis 
dagelijks voelen. Ons rest dan ook niets anders dan hun veel kracht en sterkte toe te wensen. 

Janny Vierbergen-Eversen 
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Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 19 december 2017 

1. Opening 
De secretaris opent de vergadering. Er waren 35 leden aanwezig. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

3. Begroting 2018 
De penningmeester licht de begroting toe. De afgelopen jaren zijn de kosten gestegen, het aantal leden is 
minder en er zijn minder veilingopbrengsten. 

Dhr. De Groot vraagt of er ook is gekeken naar verlaging van de kosten door te kijken naar een goedkopere 
zaal. Marco geeft aan dat de Schalm geen hoge zaalhuur rekent en andere zalen waarschijnlijk duurder zijn. 
Het bestuur zal de prijzen van andere zalen verder onderzoeken.  

Ook vraag Dhr. De Groot naar het lidmaatschap van de Bond. Dit is € 4,95 per lid. Het bestuur geeft aan dat het 
tarief hiervoor gelijk is gebleven de afgelopen jaren en de vereniging, naast de principiële keuze om lid te zijn, 
er voordelen bij heeft om lid te zijn. Het bestuur verkent nog verdere opties om de uitgaven omlaag te brengen. 

Dhr. De Caes vraagt of we voldoende vermogen hebben om het verlies in het verenigingsjaar te dragen.  
Marco geeft aan dat het vermogen ruim voldoende is. 

Dhr. Muntjewerf vraagt of de contributie voor de leden met de thuisgestuurde papieren nieuwsbrief zal wijzigen. 
Marco geeft aan dat het tarief van versturen gelijk blijft en de verhoogde basiscontributie het lidmaatschap met 
verzending van de nieuwsbrief op € 28,- uitkomt. 

4. Contributie 2018 
De penningmeester vraag goedkeuring aan de vergadering voor de contributieverhoging. Het voorstel voor 
verhoging van de contributie per 2018 met één Euro wordt unaniem aangenomen. 

De penningmeester vraagt de leden om de contributie te voldoen en indien het oude bedrag al is betaald, om de 
ontbrekende Euro over te maken of contant te betalen. 

5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

6. Sluiting 
De penningmeester dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering. 

David Koopman,  
secretaris 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Algemeen Jaarverslag 2017 

In 2017 hebben we weer de gebruikelijke 10 verenigingsavonden gehad. We kunnen ons blijven verheugen op 
een goede opkomst, bijna alle avonden hebben we een volle zaal. 

In het programma van de verenigingsavonden hebben we geen wijzigingen aangebracht, zo zijn de stuiver- 
boeken iedere bijeenkomst beschikbaar en is er bijna iedere bijeenkomst een veiling met ongeveer 150 kavels. 
Er zijn 4 verlotingen gehouden met leuke prijzen.  

Er zijn 2 verzamelbeurzen georganiseerd op een zaterdagochtend in maart en november. 

Per 31 december is ons ledenaantal 89. Dit is vijf minder dan vorig jaar. Afgelopen jaar zijn wij 10 leden verloren 
en we hebben vijf leden mogen verwelkomen. Dit jaar is ook van drie leden het lidmaatschap beëindigd wegens 
het niet betalen van contributie. Ter stimulering van de groei (of behoud) van ons ledenaantal blijft de bonus van 
€ 10,00 bestaan als een nieuw lid wordt aangebracht. 

Bestuur 
Dit jaar is helaas onze voorzitter Jos Boss overleden. Jos heeft 10 jaar in het bestuur een belangrijke bijdrage 
geleverd aan onze vereniging. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet voor de vereniging. Naast het overlijden van Jos 
hebben zich geen mutaties voorgedaan. 

Stuiverboeken 
Afgelopen mei was het seizoen 2016-2017 voor de stuivertjesboeken afgerond. In het seizoen 2016-2017 zijn er 
ongeveer 278.000 zegels op onze vereniging geweest. Hiervan zijn bijna 11.000 zegels door onze vereniging 
uitgenomen. Dit is 500 zegels minder ten opzichte van het vorige seizoen.  
Bij de eindafrekening bleek dat circa 1% van de uitgenomen zegels niet afgerekend is. Dit is beter dan 
voorgaande jaren. Het resultaat over 2016-2017 van de stuiverboeken was ruim € 131,-. 

Voor het seizoen 2017-2018 zijn in totaal 82.147 zegels ingeleverd voor de reguliere omloop van de boeken. 
Vanwege het grote aantal ingeleverde boeken konden we in juni t/m november extra kratten mee laten lopen.  
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In de extra boeken zaten 20.119 zegels en uit deze set zijn 1.784 zegels verkocht. In onderstaande grafiek zijn 
de verkopen van de stuiverboeken per jaar te zien. Seizoen 2017-2018 is bijgewerkt tot en met december. 

 

 
 
Veiling 
In het kalenderjaar 2017 zijn 9 veilingen georganiseerd, normaal gesproken zijn dat er 10 maar door het 
overlijden van onze voorzitter Jos Boss is de veiling in maart komen te vervallen. In totaal zijn 1405 kavels 
aangeboden, hiervan zijn er 580 verkocht wat overeenkomt met slechts 41 %, met andere woorden er is 
jammer genoeg een afnemende belangstelling voor onze veiling.  

Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren o.a. 
- Wat wordt aangeboden hebben velen al in hun verzameling 
- De aangeboden kavels zijn van landen die maar zeer beperkt worden verzameld 
- De kwaliteit van het aanbod loopt terug, heel veel leden zijn aan het opruimen 
- Er zijn minder deelnemers aan de veiling 

Naast het dalend aantal verkochte kavels is er ook een forse daling van de marktwaarde van postzegels te 
constateren. Waar in het verleden nog voor 30 tot 40 % van de cataloguswaarde aangeboden kon worden is het 
nu al moeilijk om voor 15 tot 20 % iets kwijt te raken. Verder is opvallend dat de laatste jaren voor betere 
postzegels/kavels, dus met een hogere inzet prijs, minder belangstelling bestaat. 

Kortom minder verkochte kavels en lagere prijzen betekent minder omzet met als gevolg direct ook minder 
provisie-inkomsten. In december jl. heeft de penningmeester dit reeds aangegeven in het verwachte resultaat 
2017 en de begroting 2018.  

Rondzending 
Ook in het jaar 2017 hebben meerdere leden van onze vereniging rondzendboekjes ingeleverd.  
Jammer genoeg was het aantal boekjes lang niet voldoende om alle rondzenddozen te vullen.  
Door inzendingen van niet-leden en van onze zustervereniging Het Postmerk in De Bilt konden we toch weer 
een flink aantal dozen rond laten gaan en zo een zeer gevarieerd aanbod aan de deelnemers aanbieden.  
In ieder geval konden we bij de meeste secties twee dozen van 16 boekjes of drie dozen van 10 boekjes tegelijk 
laten rondgaan. Hoewel we geen invloed hebben op de uitnamen, zijn we ook dit jaar tevreden met de 
opbrengst voor de clubkas.  

Advies en Taxaties 
De Commissie Taxatie en Verkoopadvies bestaat uit de heren Sangers, Van der Wurff en Wuring. In 2017 is de 
commissie 10x gevraagd om een taxatie en een verkoopadvies voor een postzegelverzameling. Leden van de 
commissie hebben daarnaast op verenigingsavonden en ruilbeurzen taxaties gedaan van kleine verzamelingen, 
die in een paar gevallen hebben geleid tot een donatie van de verzameling aan de vereniging. Deze donaties 
zijn tijdens verenigingsveilingen geveild ten bate van de verenigingskas. 

Promotie 
Om onze vereniging onder de aandacht te brengen van verzamelaars, die nog geen lid zijn van onze 
vereniging, laten we iedere maand in de VAR, de Brug en in de agenda van RTV Utrecht een aankondiging 
plaatsen, dat we een verenigingsavond hebben. 
Daarnaast hebben Radio M Utrecht en RTV Utrecht in het afgelopen jaar ook aandacht besteed aan onze 
hobby door middel van een radio-interview en een drietal tv-uitzendingen. Ook mocht Jan Sangers zijn 
verzameling tentoonstellen in de bibliotheken van Vleuterweide en Parkwijk en kon daarmee tevens onze 
vereniging promoten.    
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Website 
De website van Postfris ’68, www.pf68.nl, is bedoeld om de leden van de vereniging te informeren over allerlei 
verenigingszaken. Zo vindt u er verenigingsnieuws, informatie over de bibliotheek, het lidmaatschap, de 
rondzending, de veiling, de stuiverboeken, de verzamelaarsmarkt, het bestuur, de commissie Taxatie en 
Verkoopadvies en ook alle Nieuwsbrieven. Ook niet-leden kunnen de website al aardig vinden. De website 
kreeg in 2017 in totaal 31.405 bezoekjes, met een piek op 19 december: 897 bezoekjes. 

 
 
Samenwerking 
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2017 gecontinueerd. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen 
en PVV Utrecht en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken. Met Postmerk in De Bilt is samenwerking 
op het gebied van het rondzendverkeer. 

David Koopman,  
14 Januari 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Verwijdering brievenbussen 

Vanaf 24 maart laat Postnl 62 brievenbussen in Utrecht 
verwijderen. Er blijven er 156 staan en er komt er 1 bij.  

Op verzoek kan ik u een lijst sturen van de brievenbussen, die 
blijven staan of worden verwijderd. Stuur een e-mailtje naar 
awpvdwurff@gmail.com en ik stuur u de lijst per e-mail toe. 

Ton van der Wurff 
(bron: Postnl) 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. W Mulder uit Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Een bijzonder stempel 

Net zoals anderen verzamelaars heb ik een gloeiende hekel aan te zwaar gestempelde postzegels. 
In de wereld weten ijverige postmedewerkers zegels te verkloten door de afbeelding min of meer onzichtbaar te 
maken. Meestal met de gewone ronde “gemeente” stempels van stad of dorp van verzending, maar steeds 
vaker bijzonderheden als invoering van b.v. de postcode (diverse landen) of herinnering aan de anjerrevolutie 
(Portugal). 
Sinds kort ook stempels van derden als b.v. de Mormonen (British 
Anniversary 1837-1987) of chocoladesnoepjes gezet mogen worden wordt 
het er niet duidelijker op. Het kan allemaal, als je maar betaalt. 

Eén van de weinige stempels die wel wat bijdraagt vond ik op een Engelse 
kerstzegel uit 1994. Een van de kinderen kreeg van de Schotse PTT een 
schitterende druipsnor toegevoegd. Postzegels met humor, die zie je niet 
vaak. Maar de hier afgebeelde zegel is afgestempeld in Inverness, aan Log 
Ness, daar gebeuren wel meer rare dingen natuurlijk. 
Misschien valt dit stempel wel onder het begrip “schots en scheef”. 

Cees Bongers 
  

 

mailto:awpvdwurff@gmail.com
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Brief van de Paus 

In mijn jeugdige overmoed heb ik in januari 1965, in mijn beste Engels, een brief gestuurd naar het Vaticaan. 
Daarin gevraagd of ze mij wat postzegels wilden sturen. Dat ik niet de enige was met een dergelijke vraag bleek 
uit het antwoord dat ik op 16 september 1965 mocht ontvangen. De fraai gefrankeerde envelop maakte veel 
goed. Missie geslaagd. 

 
 

 
Jan Sangers 
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Pronkstukken van het Rijksmuseum van Oudheden 
 

 
Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden bestaat dit jaar 200 jaar. Het werd namelijk in 1818 opgericht door 
koning Willem I. Reden voor Postnl om op 19 februari een serie van 10 zegels in een velletje uit te geven.  
Het zal u niet verbazen, dat op die zegels 10 pareltjes uit de collectie van het museum worden afgebeeld. 
Hiervoor moest een keuze worden gemaakt uit de 180.000 objecten, die het museum rijk is, en die afkomstig 
zijn uit de Egyptische periode, de klassieke oudheid (Grieken, Romeinen en Etrusken), het oude Nabije Oosten 
en uiteraard Nederland (prehistorie, Romeinen en Middeleeuwen). We nemen de voor de postzegels 
uitverkoren kunstschatten onder onze loep. 

De zegel linksboven heeft een afbeelding van de Heilige Kat, 
een bronzen beeld, 700-330 v. Chr. en afkomstig uit Egypte. 
Rond 1000 v. Chr. werd de kat in Egypte een heilig dier.  
De kat zorgde er immers voor, dat de muizen uit de grote 
graanschuren werden gehouden. Hiervoor werd een kattenras 
gekweekt vanuit de wilde Egyptische kat naar een kleine kat, 
die een goede muizenjager was en ook nog een voor mensen 
aangenaam karakter had. Het werd de latere Egyptische Mau. 
Ernaast staat een gouden sieraad in de vorm van een 
leeuwenkop afgebeeld, 400 v. Chr., afkomstig uit Hammadan 
(Iran). Sieraden waren voor de Perzen niet alleen mooi, maar 
straalden ook de rijkdom van de eigenaar er van uit. 

De derde zegel stelt Eros met een boog voor, 
een terracotta beeldje, 200-100 v. Chr. uit 
Myrina (Klein-Azië). Het beeldje is een getrouwe 
kopie van een beeld van de Griekse 
beeldhouwer Lysippos, hofkunstenaar van 
Alexander de Grote. Van de stad Thespiai 
(Boeotië) kreeg hij opdracht voor dit beeld. 
De volgende zegel toont een afbeelding van de 
fibula van Dorestad, een doekspeld in goud met 
edelstenen waaronder almandijn en parels, 800 
na Chr., uit Wijk bij Duurstede. Deze broche is gevonden op de bodem van een 
waterput. De compositie toont patronen van een Grieks kruis en een Andreas kruis, 
een levensboom en vogelhalzen. Overigens ontbreekt helaas de speld aan de 
achterzijde. 
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Op de zegel rechtsboven zien we een glazen 
gezichtskraal, 500-200 v. Chr. uit het Oostelijk 
Middellandse Zeegebied of Carthago.. Phoeniciërs 
maakten deze gezichtjes, opgebouwd uit minuscule 
draadjes en stukjes glas, en hebben ze over het 
hele Middenlandse Zeegebied verspreid. 
De zegel linksonder toont de deksel van de 
mummiekist van Peftjaoeneith, 664-525 v. Chr., uit 
Egypte. Omdat in Egypte weinig hout voorkomt, zal 
de van erg dik en zwaar hout gemaakte mummiekist 
erg duur zijn geweest. De eigenaar was dan ook 
inspecteur van de tempeldomeinen. 

De zegel ernaast laat het Mannetje van Willemstad 
zien, een poppetje van eikenhout, 4450 v. Chr. aan 
het eind van het mesolithicum, gevonden bij de 
aanleg van de Volkeraksluizen. Archeologen zijn er 
nog niet uit, of het gaat om een speelgoedpop of 
een ritueel voorwerp. 
De derde zegel op de onderste rij  heeft een 
afbeelding van het zwaard van Ommerschans, 
brons, 1500-1350 v. Chr., afkomstig van voormalig 
vestingwerk Ommerschans. Het zwaard is in 1927 
gevonden, maar daarna verhuisd naar Duitsland. 
Negentig jaar later kon het door het museum bij 
Cristie’s worden gekocht voor € 550.000. 
Ernaast is Bacchus, de god van de wijn, te zien, 
een marmeren beeld, 100-200 na Chr., afkomstig 
uit Italië. De Grieken noemden hem Dionysos en hij 
zou zijn geboren uit het dijbeen van zijn vader Zeus. 
De laatste zegel, rechtsonder, toont het portret van 
keizerin Livia, de derde echtgenote van keizer 
Augustus, op een camee van wit-blauwe sardonyx, 
1

e
 eeuw na Chr. In deze kwaliteit werd een camee 

aan de keizerin aangeboden door de Romeinse 
senaat of door de keizer zelf. 
Het is jammer, dat de ontwerper, Jaap Biemans, 
door het artistiek correcte sausje, dat hij er over 
heen legde, karikaturen heeft gemaakt van de 

historische objecten. Niet voor niets heb ik hier boven afbeeldingen getoond van de objecten, zoals ze er 
werkelijk uitzien. Door ze ook zo op de postzegels te tonen zou hen meer recht zijn aangedaan dan ze te laten 
zien als bezoekers van het museum volgens het idee van Biemans. Ze waren dan ook meteen een stuk 
interessanter geweest voor de postzegelliefhebbers. En voor die doelgroep ontwerp je postzegels, niet voor 
ontwerpers. De meeste postzegels verdwijnen namelijk zo in de postzegelalbums. 

Ton van der Wurff 
(bron RMO) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Maandaanbieding van Stampie 
 

Deze maand heeft Stampie pincetten van Davo in de aanbieding. 
De kleine zilverkleurige pincetten op de foto hiernaast zijn 12 cm lang 
en in vijf verschillende uitvoeringen: schop recht, schop gebogen, 
rond, groot rond en spits. Ze kosten normaal € 3.25, vanaf de 
maartbijeenkomst tot de aprilbijeenkomst zijn ze € 2.75. Voor wie een 
wat langere pincet wil: de pincet linksboven is 15 cm lang, normaal  
€ 5.75 en nu slechts € 4.85.  
De gekleurde pincetten kosten normaal € 5.25, nu € 4.45 en zijn er in 
vijf uitvoeringen: verguld schop recht, verguld rond, gekleurd schop 
recht, gekleurd schop gebogen, gekleurd groot rond. 
 

Stampie   info@stampie.nl 
Ton van der Wurff  06-28125774  
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PostEurop serie 2018 
 

De Europese posterijen zijn georganiseerd in 
PostEurop. Deze organisatie stelt jaarlijks een 
thema vast, waarmee de leden aan de slag 
kunnen voor een PostEurop-uitgifte. Dit jaar is 
gekozen voor het onderwerp “Bruggen”. 
De Nederlandse PostEurop serie komt op  
26 maart uit  en bestaat uit een velletje met  
6 postzegels, waarop twee typisch Nederlandse 
beweegbare bruggen staan afgebeeld. Het gaat 
om een draaibrug bij Dedemsvaart en een 
ophaalbrug in Edam. 
Er worden in totaal 60.000 velletjes bij  
Joh. Enschedé Security Printing in Haarlem 
gedrukt in de kleuren cyaan, magenta, geel en 
zwart. 
Het papier is normaal met fosforopdruk. De druk 
is offset en de zegels zijn gegomd. 
Het ontwerp van Karen Polder van de zegels is 
erg geslaagd. De bruggen zijn in zwart-wit en in 
het groot afgebeeld. De omgeving is diffuus 
gemaakt. Hierdoor zijn er geen verstorende 
elementen en is alle aandacht gevestigd op de 
bruggen. De constructies van de bruggen zijn 
uitstekend te zien. Bovendien is er duidelijk 
harmonie tussen de beide zegels in het velletje. 
De zegels promoten op een uitstekende wijze 
een leuk stukje Nederland en zijn dan ook 
uitermate geschikt als zegels voor post tot 20 
gram naar het buitenland. Vandaar ook de 
meegedrukte prioritystroken naast de zegels en 
de prijs van € 8.40 voor het velletje. 
Op het onderste gedeelte van het velletje 

worden de twee bruggen uitvoerig beschreven. 
De draaibrug ligt over de Dedemsvaart bij het gelijknamige 
dorp. De vaart is gegraven om de veengebieden te ontwateren 
en de afvoer van turf mogelijk te maken. De smeedijzeren brug 
is in 1892 door G.J. Meijer in Musselkanaal gemaakt en heeft 
een houten brugdek. De brug rust op hardstenen landhoofden 
en in het midden op een pijler. De brug draait door het 
handgedreven raderwerk op de pijler. De brug draait linksom 
tegen dukdalven aan. De brug is een zeldzaam voorbeeld van 
een 19

e
 eeuwse draaibrug. 

De Kwakelbrug is een smalle houten ophaalbrug 
over het Boerenverdriet uit de 18

e
 eeuw.  

De voetgangersbrug is een van de oudste bruggen 
van Edam. De naam is ontleend aan de vorm van 
de brug, die kwakel wordt genoemd.  
Een Kwakelbrug over het Boerenverdriet staat al 
vermeld op een kaart van Blaeu, waarvan de 
oorspronkelijke koperplaat omstreeks 1650 werd 
gemaakt. De balk boven op de brug eindigt in een 
driehoek, waar een ketting aan zit. Als hier aan 
getrokken wordt, wordt aan de andere kant het 
brugdeel omhoog gehaald. In 2013 stortte de brug 
voor een deel in, maar dit wordt nog hersteld. 

Ton van der Wurff 
(bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Historische Vereniging Avereest, Wikipedia, Postnl) 
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Duitsland in de inflatieperiode deel II    door Jan Sangers 

In de vorige bijdrage ben ik gestopt bij 1 oktober 1922. Wat gebeurde er verder met de posttarieven. Werden tot 
nu toe de tarieven in Pfennig uitgedrukt, vanaf deze datum staan de prijzen in Marken genoteerd. 
Om een indruk te geven van het verloop van de tarieven eerst even een tarievenlijst voor het briefverkeer. 
   

 

Datum 1-10-1922 15-11-1922 15-12-1922 15-1-1923 1-3-1923 1-7-1923 

 
Binnenland             

 
postkaart             

 
Ortsverkehr 1,5 3 5 10 20 60 

 
Fernverkehr 3 6 15 25 40 120 

 
brieven             

 
Ortsverkehr 2 4 10 20 40 120 

 
Fernverkehr 6 12 25 50 100 300 

 
Buitenland             

 
postkaart 12 24 50 90 180 480 

 
Brieven 20 40 80 150 300 800 

 
Aantekenen 4 8 20 40 80 300 

 
Eilboten/Expres             

 
Ortsverkehr 6 15 30 60 120 400 

 
Fernverkehr 18 45 90 175 350 1200 

 
Hierin is duidelijk te zien hoe hard de stijging van prijzen verliep. In de negen maanden hier weergegeven 
tarieflijst zijn de prijzen met maar liefst met 4000% gestegen. Een idiote ontwikkeling. De uitdaging is om van 
iedere tariefperiode meerdere poststukken te verzamelen om dit te laten zien. 
Om al die tariefsverhogingen soepel te laten verlopen moesten er steeds andere postzegels aangemaakt 
worden. Om een beeld te geven hoeveel postzegels volgens de Michel catalogus in de inflatieperiode 
uitgegeven zijn kom ik op een aantal van 239 stuks. De gehele periode was van 1-8-1916 tot 1-12-1923, zeven 
jaar en drie maanden. Ter vergelijk, in Nederland werden in dezelfde periode slechts 44 postzegels uitgegeven. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hier afgebeelde brief staat 
vol met informatie. Het gewicht 
staat aangegeven als 43 gram. 
De brief is verzonden van 
Stuttgart naar Strassburg. Door- 
gezonden naar Ferette en 
vandaar naar Wiesbaden. Het 
frankeerbedrag zou op basis 
van deze gegevens moeten 
zijn, inclusief aantekenrecht, 88 
Mark. Op de achterzijde twee 
stempels Gebühr 10 Mark 

Hiermee is aan het bedrag voldaan. 
Ook geschreven op de achterzijde “a 
Ferette beauregard”. Brief is geopend 
door de belastingdienst op grond van de 
verordening van 15 nov 1918. Een 
verordening die ervoor moet zorgen dat 
aan de te betalen belastingen is voldaan. 
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Deze brief is verzonden onder 
Ortsverkehr. Het brieftarief 
bedraagt 2 Mark tot 20 gram 
van 20-100 gram betaald men    
4 Mark.  
Aantekenrecht is 4 Mark. Dat 
maakt totaal 10 Mark. 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een briefkaart 
verzonden vanuit Gmünd naar 
Stuttgard. 18 februari 1923 
Eenvoudige frankering van 25 
Mark overeenkomstig met de 
tarievenlijst Fernverkehr 

Enkelfrankeringen komen 
naarmate de inflatie toeneemt 
steeds minder voor. Hieronder nog 
een briefkaart en brief afgebeeld 
met enkelfrankeringen de 100 
Mark brief 6-6-1923  Fernverkehr. 
 
Postkaart 23-4-1923 tarief 40 
Mark. 
 
Als laatste een enkelfrankering  
26-7-1923 het tarief in Fernverkehr 
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Filatelistische agenda 2018 
 

Datum Evenement Plaats Informatie 

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 

20 maart Verenigingsavond PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

19-22 

22-24 maart Nederlandse Postzegelveiling Leeuwenveldseweg 14a, 
Weesp 

 

24 maart Verzamelaarsbeurs Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

26 maart Uitgifte “Posteurop – Bruggen”   

30-31 maart Antwerpfila Antwerp Expo. Jan van 
Rijswijcklaan 191, 
Antwerpen (BE) 

30: 10-17 
31: 10-16 
Toegang € 5 
Parkeren gratis 

30-31 maart Brievenbeurs Sporthal De Mammoet, 
Calslaan 101, Gouda 

30: 10:30-17 
31: 10-16 
Toegang 
Parkeren gratis 

31 maart Verzamelaarsmarkt De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

9-12 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

5 april Corné Akkermans Parkhotel Valkenburg, 
Valkenburg 

 

7-8 april Papermoneyfair De Poffermolen, 
Plenkertstraat 50, 
Valkenburg 

7: 9-18:30 
Toegang € 12 
8: 10-16 
Toegang € 6 
Parkeren betaald 

9 april Uitgifte “Beleef de natuur – 
Veldbloemen” 

  

 
Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 


