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Uitnodiging voor de bijeenkomst zaterdag 24 september 2022 

 

Voor de derde bijeenkomst van dit jaar zijn we welkom op een nieuw adres, maar met een 

oude bekende eigenaar. 

Hij verwacht ons vanaf 10:00 uur in zijn 

pannenkoekenhuis:  

Staverdenseweg 3, 

8075 AN  Elspeet. 

 

Dit restaurant ligt in het centrum van Elspeet, de eigenaar heeft me verzekerd dat aan 

de overzijde van de weg bij de kerk voldoende parkeerruimte aanwezig is. 

(Mocht u een karretje/steekwagentje hebben, brengt u dat dan mee om de vele dozen van de 

auto naar de zaal te brengen) 

Graag tot dan! 

 

Peter Janssen 

[secretaris Frankeerstempel.nl] 

 

Verslag van de bijeenkomst van zaterdag 25 juni 2022 

 

Bij deze bijeenkomst in Oosterhout waren 18 leden aanwezig en hadden 4 leden zich bij de 

secretaris afgemeld. 

Na de formele opening vroeg de voorzitter aandacht voor het artikel van Gert Jan Holstege in 

het blad Filatelie en lag het blad ter inzage. 

Filatelie zal ook dit jaar weer in oktober komen met een speciaal themanummer, dit keer 

gewijd aan staatshoofden. Onze vereniging zal afzien van een inbreng. 

De redacteur van de nieuwsbrief ziet graag kleine artikelen tegemoet (maar natuurlijk zijn ook 

grotere meer dan welkom!). 

Na de sluiting mocht iedereen weer een stapeltje enveloppen met afdrukken van gemeenten in 

ontvangst nemen en kon er ruim worden gezocht in de aanwezige dozen. 

 

Peter Janssen 

[secretaris Frankeerstempel.nl] 
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Twee opmerkelijke bruggen Viaduc des Rochers Noirs 

 

Niet veel later nadat ik het voorgaande artikel (Twee opmerkelijke bruggen) geschreven had, 

viel mijn oog op de tekst van een stempel: Viaduc des Rochers Noirs. Het stempel is niet al te 

duidelijk maar als je goed kijkt, zie je toch iets dat op een brug lijkt. Een aanwinst dus! 

 

 
 

Op internet ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_des_Rochers_Noirs ) was al snel een 

beschrijving van de brug te vinden. Daarin ook een referentie naar Albert Gisclard. Maar niet 

alleen dat, het laat ook duidelijk zien wat het ontwerp van Gisclard inhoudt.  

“ Le concept inclut une suspension du tablier rigidifiée par un système de "fermes" 

triangulées et indéformables, qui est une originalité propre à Albert Gisclard. “ 

Mijn tekortkoming bij het lezen van de Franse tekst was dat ik het woord rigidifiée aan het 

woord tablier koppelde, terwijl dit aan het woord suspension moet zijn. Een verstijfde 

ophanging is nu eenmaal iets anders dan een verstijfd dek. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Tenzij het in een constructie niet uitkomt, zul je dus altijd ergens een driehoek vinden die 

stijfheid verleent. En wat als het niet uitkomt? Dan voldoen stijve knopen! Als je bij de 

rechthoek 3 of 4 spijkers gebruikt per knooppunt, wordt het ook een stijf geheel. 

Bij Gisclard bestaat het systeem van de dragende kabels uit twee hoofdkabels: MOBN en 

NOAM. De kabels kruisen elkaar in het midden van de overspanning en zijn daar 

‘onlosmakelijk’ aan elkaar verbonden. Zodoende worden de driehoeken MAO en NBO 

gevormd, die met elkaar verbonden zijn bij punt O 

 
 

Leermomentje: 

Neem zeven latten en zeven spijkers en timmer hiervan een driehoek 

en een rechthoek. 

Oefen wat kracht uit op de bovenkant van de maaksels en ontdek dat 

de driehoek niet vervormt en de rechthoek wel. 

Dus . . . . 

Een driehoek is sterk of stijf, een rechthoek is slap of beweeglijk 

BRUGDEK 
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De driehoeken MAO en NBO worden daarna door kabels in een aantal driehoeken verdeeld, 

waarvan de basis van gelijke lengte is. Zo ontstaan er dus (in dit geval) 2x vijf kleinere 

driehoeken en twee grotere driehoeken. Door deze driehoeken krijgt de ophangconstructie 

zijn (verticale) stijfheid en is dus nauwelijks vervormbaar.  

 

 

 

 

Deze manier van bouwen was een doorslaggevende verbetering 

ten opzichte van de bouw van klassieke hangbruggen.  

 

In dwarsrichting neemt het dek de krachten op. Op de foto 

hiernaast is duidelijk te zien dat het stijf is, de hoofdliggers en 

dwarsliggers vormen een rechthoek, die van een schoorbalk 

voorzien is. De onderkant van het dek is een aaneenschakeling 

van driehoeken  

 

Omdat de kabels vanuit de punten M en N toch doorhingen door het eigen gewicht, werden 

tussenophangpunten aangebracht. Hiervoor werd een extra kabel tussen M en N gespannen 

waaraan de ophangkabels zijn bevestigd. Dit procedé wordt het Ordish-systeem genoemd. 

 

 
( Beide tekeningen zijn van de hand van Phili[[esaly, CC BY-SA 4.0 ) 

 

Na de uitweiding over het ontwerp van Albert Gisclard, dan nu terug naar de 

‘Zwarterotsenbrug’.  

 
 

Het Viaduc des Rochers Noirs is een hangbrug over de rivier de Luzège tussen de plaatsen 

Lapleau en Soursac in het Franse departement Corrèze (grofweg halverwege Lyon en 

Bordeaux). Het is een van de spoorbruggen in het voormalige spoorlijnnetwerk 

‘Transcorrézien’. Dit netwerk werd tussen 1912  en 1921 in gebruik genomen en in de jaren 

1932 tot 1960 weer, stukje bij beetje, gesloten. 

De ophangpunten van het dek en de eventuele last daarop, zijn M en N. 

Aan iedere staaf (tui) wordt dus getrokken en net als bij een gespannen 

snaar is deze dan nauwelijks vervormbaar, dus stijf. 
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Met de bouw van het viaduct werd in 1911 begonnen en de werkzaamheden duurden ruim één 

jaar, terwijl het baanvak Lapleau-Soursac in 1913 werd geopend. Daar waar de spoorlijn de 

Luzège kruist, kenmerkt het terrein zich door een diep dal met steile rotswanden en een breed 

stroombed. 

 

De ontwerper heeft optimaal gebruik van gemaakt van de terreinomstandigheden, door voor 

een hangbrug te kiezen waarvan de pijlers in de rotswand gefundeerd zijn. De kwaliteit van de 

rotswand was zodanig dat trapsgewijs uithakken voldoende was om de pijlers te funderen.  

Hierdoor waren er geen bouwactiviteiten in het stroombed nodig en ook de minieme 

landhoofden zijn op dezelfde manier gemaakt. 

 

De pijlers en landhoofden zijn gemetseld 

met rotsblokken uit de ontgraving en van 

‘los’ materiaal in de omgeving. De pijler 

op de linkeroever (Soursac) is 54 meter 

hoog, de tegenover liggende pijler 42 

meter. De totale lengte is 170 m, de 

deklengte is 158 m en de stalen 

hoofdoverspanning is 140 m. De 

bovenzijde van het 5 m brede dek is 92 m 

boven de rivier. De gemetselde pylonen 

zijn 45 m hoog. 

Aan Soursac-zijde gaat de brug over in 

een 123 m lange tunnel. 

 

Tot de laatste dag van het jaar 1959 is het spoorviaduct voor treinverkeer in gebruik geweest. 

Na wat kleine aanpassingen werd de spoorweg een verkeersweg (D89). Vanaf 1983 deed de 

brug alleen nog dienst als onderdeel van een fiets- en voetpad. Sinds 2005 is de brug niet 

meer toegankelijk.   

 

 
 

In de oude doos, vond ik nog twee foto’s van een ploeg bouwvakkers. De linker foto is 

genomen op het werk van de Gisclardbrug, de rechter foto bij de bouw van het Viaduc des 

Rochers Noirs. Op de linker foto geheel rechts en op de rechter foto in het midden, staat de 

projectleider: Albert Gisclard 
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De afbeelding van bruggen op etiketten e.d. is niet ongewoon, maar dat een bepaalde brug 

(Viaduc des Rochers Noirs) op een koekje voorkomt, was mij onbekend. 

 

           
 

 

 

Overigens is van elk van de ‘twee opmerkelijke bruggen’ een goed gedocumenteerd boekje 

verschenen . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Pieter Bosman] 
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Speciale dagen, weken en jaren (deel 2) 

 

Een dag wordt een week 

 

Na een oproep daartoe tijdens het Internationale Spaarbank Congres in Milaan wordt er sinds 

1924 op één van de laatste dagen van oktober een Wereldspaardag gehouden. Boeren, burgers 

en buitenlui (maar zeker ook kinderen) worden opgeroepen om hun oude sok om te keren of 

hun spaarvarken te legen en hun geld op een spaarrekening te zetten. Bij kinderen gaat het er 

vooral om dat ze bewust worden van het belang van sparen. Reclame voor Wereldspaardag 

komt o.a. terug in de frankeermachines van de Nederlandse Spaarbankbond (1461) en de 

Spaarbank voor de stad Amsterdam (PR 3809). 

 

 
 

 
 

Het initiatief sloeg dusdanig aan dat er al snel (vanaf 1931) een spaarweek van gemaakt werd, 

zoals te zien is in de afdrukken van de Nutsspaarbank West Nederland (FR 9035) en de 

Rabobank Amstelveen (PR 4245). 

 

    
 

Boeken 

Op 15 november 1930 werd de eerste (en naar later bleek enige) Boekendag gehouden ter 

promotie van het Nederlandse boek. In 1932 werd hier een vervolg aan gegeven met de eerste 

Boekenweek, die daarna jaarlijks werd gehouden in een week in maart. De Boekenweek werd 

gepromoot via het boekenweekgeschenk. In de jaren ’40, ’50 en ’60 was de schrijver hiervan 

anoniem en moesten de lezers raden wie het was. De schrijver van het boekenweekgeschenk 

is hoofdgast op het sinds 1947 gehouden Boekenbal, dat aan de vooravond van de 

Boekenweek gehouden wordt. Sinds 2002 kun je op de laatste zondag van de Boekenweek op 

vertoon van het boekenweekgeschenk gratis met de trein reizen.  
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De Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (later de Vereniging voor 

de Boekhandel) heeft van 1939 tot en met 1961 vele jaren aandacht geschonken aan de 

boekenweek op H 554 en HR 39. In het begin (van 1939 t/m 1941) deed Wolters’ 

Uitgeversmaatschappij ook mee op H 566. In 1953 besteedde Bührmann’s Papiergroothandel 

er eenmalig aandacht aan. 

 

 
 

 
 

Sinds 1954 wordt er in het najaar ook een Kinderboekenweek gehouden. Opvallend is dat 

deze week 10 dagen duurt! Gedurende deze week kun je aan het kinderboekengeschenk 

komen. Tijdens de Kinderboekenweek worden de Zilveren en Gouden Griffel uitgereikt voor 

het ‘kinderboek van het jaar’. 

 

Verkeer 

Ook voor een veilig verkeer is een dag te kort en een week passender, getuige de afdruk van 

964. 

Veel scholen geven een eigen invulling aan de verkeersweek. De nadruk ligt niet alleen op 

kennis, maar vooral op doen. 

 

 
 

 

Normalisatie 

Waarom men voor normalisatie een week nodig heeft is mij een raadsel, maar hier werd toch 

echt een hele week aan gespendeerd in 1962, getuige de afdruk van PR 492. Dat was dan wel 

een eenmalig event en geen terugkerende happening. Bij normalisatie worden dingen die op 

heel verschillende manieren worden gedaan teruggebracht tot een bepaalde norm. Dat kan 

bijvoorbeeld gaan over de breedte van het spoor (zodat treinen bij een landsgrens gewoon 

door kunnen rijden), kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld ISO 9001) of de vorm van stekkertjes. 

In Nederland is in 1916 het Nederlands Normalisatie Instituut opgericht, tegenwoordig 

bekend als NEN, waar ruim 34.000 normen beheerd worden. 
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Ik sluit de weken af met de landbouwveiligheidsweek uit 1974, die op Europees niveau werd 

gehouden en te zien is in PR 3322 van het Landbouwschap, dat van 1954 tot 2000 werkte aan 

belangenbehartiging en samenwerking tussen de landbouw en landarbeidersorganisaties. 

 

 
 

[Jan Willem Jansma] 

 

Herindelingen per 1 januari 2023 

 

Vanaf 1 januari 2023 daalt het aantal gemeenten in Nederland van 344 naar 342, want de 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd tot de nieuwe 

gemeente Voorne aan Zee. 

 

De naam van de nieuwe gemeente zal niet voor iedereen meteen duidelijk zijn; in eerste 

instantie was dan ook voor de nieuwe gemeente de naam Voorne voorgesteld. Hiertegen rezen 

echter bedenkingen, vooral vanuit de gemeente Nissewaard. De grens tussen de eilanden 

Voorne en Putten is namelijk niet het Kanaal door Voorne (dat werd pas vanaf 1827 

gegraven), maar het riviertje de Bernisse. En dat betekent dat de plaatsen Heenvliet, 

Abbenbroek en Zuidland op het eiland Voorne liggen maar deel uitmaken van de gemeente 

Nissewaard. Na raadpleging onder de inwoners kwam Voorne aan Zee als meest geschikte 

naam tevoorschijn. 

 

[Henk Smoor] 
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Het raadsel van de ruiter met lans … 

 

Als beginnend samensteller van de catalogus Pitney-Bowes nam ik onlangs klakkeloos 

onderstaand stempel op in de lijst als nummer PB 3246. 

 

 
  

Hoewel het nummer niet echt duidelijk is herkende ik dit als zodanig en werd de complete 

tekst in de lijst: 
PB 3246 
 * Keuzestempels: 
 * Van Hoeflaken bv 
A - B/b HILVERSUM POSTBUS 324 
 1 (cirkel met de letters: vH) (tussen 2 lijnen: van Hoeflaken bv)……………A 0178-0385 j 
B - B/a 1017 BX AMSTERDAM HERENGRACHT 406 
 1 (ruiter met lans in driehoek) TIJDSCHRIFT VOOR LITERATUUR  
  DE TWEEDE RONDE…………………………………………………………………………………….A 0383 j 
C - B/a 1200 AH HILVERSUM POSTBUS 324 
 1 (uitgespaard in vierkant: 10 JAAR) van Hoeflaken bv………………………….A 0485-0785 j 
 2 (in vierkant letters: vH) van Hoeflaken bv…………………………………………..A 0586-0894 j  

 

Al vrij snel na publicatie op onze website kwam er van diverse zijden commentaar en terecht, 

alleen…afgaande op het nummer hoort deze afdruk wel degelijk in het rijtje thuis zoals 

hierboven beschreven. Dit werd nog eens bevestigd door de 00!-afdruk afkomstig van de 

onderhoudskaart van deze machine. 
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Had ik echter in mijn lijst 2 nummers verder gekeken, dan was ik daar tegengekomen: 
PB 3248 
 * Keuzestempels: 
 * Uitgeverij Bert Bakker 
A - B/b AMSTERDAM HERENGRACHT 406……………………………………………………A 1176-0678 j 
B - B/a 1017 BX AMSTERDAM HERENGRACHT 406 
 1 (in veelhoek: Marga Minco De Val)………………………………………………………. A 1083-1183 j 
 2 UMBERTO ECO DE NAAM VAN DE ROOS………………………………………………A 0184-0585 j 
 3 EMMANUEL LE ROY LADURIE HET CARNAVAL VAN ROMANS………………A 0985-1286 j 
 4 (lijn) GERRIT KOMRIJ (lijn) DE NEDERLANDSE POËZIE VAN DE 17DE EN 18DE  
  EEUW IN 1000 EN ENIGE GEDICHTEN (lijn)……………………………………………A 0487-0689 j  
 
En daar past mijn kameel prima tussen! Wat is er volgens mij gebeurd. 
Bij het wijzigen van het B/b cliché in B/a ergens tussen juni 1978 en februari 1983 heeft de maker van 
dit cliché het verkeerde nummer ingevoerd; in plaats van PB 3248 kwam bij deze machine in het 
waarde stempel PB 3246 te staan. 
De verbetering vond in ieder geval plaats voor oktober 1983, immers de Val van Marga Minco werd 
weer aangeprezen op de juiste machine.  

 
[Peter Janssen] 
 

Doen alsof 

 
Op deze Amerikaanse brief uit een onbekend jaar staat een port-betaald-stempel. Dat stempel is 
gedrukt en dus niet met een stempelmachine gemaakt. Het leuke is dat er geprobeerd is zowel op 
een postzegel te lijken als op een frankeerstempel. De spreuk op de envelop kan van alle tijden zijn. 
 
 

 
 

[Gerard Straathof] 

 


