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Intro
In deze PM komen de onderstaande onderwerpen aan de orde. En je weet het, klik op een van die
onderwerpen en je krijgt het meteen voorgeschoteld.
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Oproep voor actieplan beurs Den Haag
Weet je het nog? In PM 2016-01 lanceerde het bestuur het
zgn. “Actieplan Den Haag”.
Dit houdt ondermeer in de opstelling van:

een tafel met boeken gevuld met 5 en 50 cents zegels

een tafel met dozen met post(waarde)stukken en

een tafel met dozen of kratjes met allerhande
filatelistische koopjes.
Tijdens de beurs van 8 maart jl. is met deze acties, zij het
schoorvoetend, gestart. Enerzijds was de inbreng van materiaal eenzijdig, d.w.z. uitsluitend
bestuursleden en één tafelhouder hadden materiaal beschikbaar. Anderzijds hadden deze acties
nog geen effect op de toeloop naar de beurs. En tussen deze twee aspecten van de nieuwe acties
moet juist een versterkende wisselwerking ontstaan.
Kortom, het bestuur doet nogmaals een beroep op alle leden om naar deze beurs te komen en
liefst zoveel mogelijk met het meebrengen van insteekboeken met zegels, post(waarde)stukken en
ander filatelistisch materiaal.
De eerste mogelijkheid hiervoor is 9 april a.s. en dat is een uitgelezen kans om deze actie succes in
te blazen want dan wordt aansluitend aan deze beurs de Algemene (voorjaars)ledenvergadering
gehouden. Dus maak er een bruisende postzegeldag van.

Algemene Ledenvergadering
Op 9 april a.s. vindt de Algemene (voorjaars) ledenvergadering plaats. De locatie is Wijkcentrum
Zuiderpark, Escamplaan 55 in Den Haag. Op de website kunnen onder de rubriek “Alleen voor
leden” de vergaderstukken, zoals de agenda, het jaarverslag en het financieel verslag van de
penningmeester worden gelezen en gedownload. Het mag duidelijk zijn dat de ALV van de ZHPV
van andere orde is dan de hier op de FDC afgebeelde onafhankelijkheidsvergadering van Turks
Cyprus. Maar toch, jouw aanwezigheid is van groot belang. Dus toon jouw betrokkenheid bij het
wel en wee van de ZHPV.

Voorjaarsveiling ZHPV
Op zaterdag 23 april 2016 organiseert de ZHPV haar voorjaarsveiling in de Buurtruimte
Buytenrode aan de César Franckrode 60, 2717 BG te Zoetermeer.
De gelegenheid tot het inzien van kavels is van 10.00 tot 13.00 uur, de veiling vangt om 13.45 uur
aan.

Er komen 462 kavels onder de hamer. Naast de gebruikelijke losse kavels (Nederland, Overzeese
Gebiedsdelen, Europa en wereld) worden er kavels met rondzendboekjes, motief,
(voordruk)albums, mappen, stockboeken, stockbladen en de nodige kistjes en doosjes geveild.
Zoals al eerder aangegeven zal er ook een ruim aantal kavels met frankeergeldig materiaal,
variërend van 10 tot 550 euro, geveild worden. Naar verwachting zullen deze kavels voor ongeveer
60% van de frankeergeldige waarde van eigenaar wisselen.
De veilinglijst is vanaf begin april op de website te vinden en kan in Pdf-formaat en Excel-formaat
worden gedownload. Je kan dan met jouw eventuele mancolijst thuis beoordelen of een kavel voor
jou interessant is. Op de website zijn ook de veilingvoorwaarden en benodigde formulieren, zoals
het kijkbriefje te lezen of te downloaden.
Tijdens de kijkgelegenheid kan de kwaliteit van de gewenste kavels worden beoordeeld. Het
daarvoor nodige kijkbriefje is zoals gezegd op de website beschikbaar en kan ook thuis al ingevuld
worden.
En zoals altijd, het eindbod is tevens het nettobedrag dat betaald moet worden, de ZHPV rekent
geen tafelgeld en toeslagen! Als je mee gaat bieden betaal je slechts € 1,- biedrecht. Daarvoor
krijgt je een persoonlijke biedkaart; zonder zo'n kaart is bieden niet mogelijk.
De veilingcommissie ontmoet je graag op onze komende voorjaarsveiling!

Vraagbaak
1. Ons lid Pierre Tissot van Patot kreeg een ansichtkaart uit Brazilië in handen met daarop een
vreemd of onbekend stempel D.H. De kaart heeft er 2 maanden over gedaan om te worden
verstuurd. Hij werd begin november gepost, en is in februari afgestempeld.
Wie kan een tipje van de sluier oplichten?

2. Ons lid Heiko de Vries wil graag weten welk land onderstaande zegels heeft uitgebracht, waarom
en wanneer.

Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.

Waarom digitaliseren?
In de vorige PM deed ik een oproep aan de leden om ontbrekende Mededelingenbladen aan mij
beschikbaar te stellen om te scannen en zo ons digitale archief te completeren. Mocht het jou
ontgaan zijn, dan verzoek ik je om die oproep alsnog te lezen en mij van dienst te zijn.

Zoals eerder gezegd zijn alle in het archief aanwezige verenigingsbladen nu ook gescand. Bij het
(vluchtig) doorlezen van deze bladen kwam ik hele leuke artikelen tegen welke zeker de moeite
waard zijn om nog eens aandachtig door te lezen. Vermeldenswaardig zijn hier bijvoorbeeld:

De oudste zegel zou dateren uit 1839 met een afbeelding van B. Franklin. Ik heb deze nog
niet terug kunnen vinden in de Michel.

Er werd binnen onze vereniging regelmatig bingo gespeeld.

Het nimmer vervelende onderwerp Vervalsingen.

Meerdere artikelen over drukrichtingen, postmechanisatie, thema’s en vele andere
onderwerpen.
Ook ontdekte ik enkele anekdotes zoals:

Er was een oorbel terecht gekomen in een rondzendtas. Er stond helaas niet bij hoe dit is
gekomen.

Er was een zegel losgeraakt uit een rondzendboekje. De ontdekker heeft in zijn of haar
onschuld de losgeraakte zegel met cellotape weer in het boekje vast geplakt.
Ik las dat in het verleden binnen de vereniging ook diverse apparaten beschikbaar waren zoals een
fosfor- of UV-lamp, een Fluorlamp, een Signoscope. Uiteraard waren ook diverse catalogi te huur.
De lijst met adverteerders levert namen op die reeds tot het verleden behoren. Namen als Van
Amerongen, APOLLO, BEMA, FJ Brusse, ETWO, Groeneweg, Inter-Stamps, Irene, v.d. Kind, Luyken,
Marjan, v.d. Meij, de Munnik, Philanca, Verlopost, JW Wijnand, Pzh Zoetermeer zullen bij menigeen
herinneringen oproepen.
Dit soort bijzonderheden zijn door het digitaliseren voor ons allen bereikbaar en dragen bij aan het
historisch besef met betrekking tot de ZHPV. Daarom vind ik het digitaliseren van ons archief nodig
en belangrijk.
Heiko de Vries, tel 06 54 700 122

Filateliecafé
Hoewel het MUSCOM wegens een ingrijpende transitie voor langere periode
is gesloten en de website tijdelijk is “bevroren” gaan de geplande lezingen
in het Filatelie Café door.
Voorlopig zijn er nog twee lezingen gepland, te weten:

Op 10 april het Interneringsdepot Groningen, ofwel het “Engelse
Kamp” door Ernst Flentge

Op 8 mei “Het Rode Kruis als onmisbare schakel voor contacten
met de vrije wereld” door Hans van der Horst.
Het is zaak dat geïnteresseerden zich nu echt van te voren aanmelden, bij voorkeur per email
aanmelden@muscom.nl, zodat aan hen kan worden gemeld welke ingang gebruikt moet worden.
In verband met de transitie kan dat een andere zijn dan de hoofdingang.
Uiteraard betalen deelnemers aan de lezing geen toegang voor het museum meer, alleen de € 3,50
voor de lezing, en die is nog steeds met koffie/thee en iets erbij.

De Ruilkelder op Filafair
Bijgaande persoonlijke postzegel en de foto daarvoor zijn op zaterdag 12
maart gemaakt door een medewerker van de PostNL stand.
Dit gebeurde tijdens Filafair in de Maaspoort te 's-Hertogenbosch. Het
evenement stond niet alleen in het teken van de 500e sterfdag van
Jeroen (Jheronimus) Bosch, maar ook van het Tom Poes-jaar. Olivier B.
Bommel en Tom Poes bestaan in 2016 namelijk 75 jaar.
Van links naar rechts worden de stripfiguren geflankeerd door onze leden
Stephanie Kuipers, Matthias van Aalst en Cassandra Kuipers. De oplage
van deze postzegel (30 stuks) is geregistreerd bij de VPPV (Vereniging
Persoonlijke PostzegelVerzamelaars), die de afbeelding t.z.t. ook op haar
website zal publiceren.
Tom Poes en Olivier B. Bommel krijgen voor hun 75ste verjaardag van PostNL zilveren postzegels
(voor aangetekende post) met hun afbeelding. Helaas worden er volgens het krantenbericht van
het AD slechts 750 exemplaren uitgegeven en is de prijs (€ 25,- per stuk) voor onze jeugdige
verzamelaars niet bepaald aantrekkelijk.

Ombouw ZHPV website
Onze webmaster Andrew Huiskamp is momenteel aan een volgende stap bezig. Dat houdt in dat de
nieuwe site van zijn huidige omgeving bij de webmaster thuis (www.iworkitout.nl) wordt verplaatst
naar de provider van de ZHPV, te weten Strato (www.zhpvtech.nl). Dit is een eerste stap (en ook
oefening) om straks de uiteindelijke verhuizing van www.zhpvtech.nl naar www.zhpv.nl zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Deze definitieve verhuizing zal tijdens de zomerstop plaats vinden.
Uiteraard onder voorbehoud, want ook in deze digitale wereld kan er een kink in de kabel komen.
Tijdens de verhuizing is de site enige tijd niet te benaderen. Dit zal voor de zomerstop eventueel
via een PM en ook op de huidige website bekend worden gemaakt.
Op de site www.iworkitout.nl die door Andrew Huiskamp op 01-12-2015 als tijdelijke ZHPV
ontwikkelsite bij hem thuis is opgezet kan je de huidige stand van zaken m.b.t. de ombouw
bekijken. Deze site verdwijnt zodra de nieuwe “in de lucht” is.
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