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Deze PM is volledig gewijd aan Arie van Haastrecht (77 jaar) en zijn overlijden op 20 juni 2016.
Arie was erelid en medeoprichter van de ZHPV (bijna 53 jaar geleden).
Arie was zowel letterlijk als figuurlijk lid van het eerste uur.
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In deze PM komen de volgende onderwerpen aan bod:
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Van het Bestuur
Een doener is heengegaan.
Op 1 september1963 kwamen een stel postzegelvrienden bijeen en richtten zelf een
postzegelvereniging op genaamd de “ZuidHollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars”,
kortweg de ZHPV. De Koninklijke goedkeuring volgde op 18 januari 1972. Het ledenbestand was op
die datum gegroeid naar 700 leden. Een van deze oprichters was Arie van Haastrecht, toen 24 jaar.
Tot op de dag van zijn overlijden op 20 juni 2016 is hij zijn club trouw gebleven.
Arie was van oorsprong boekbinder en drukker. Het was dan ook logisch dat Arie vanaf het begin af
aan de redactie vormde van het mededelingenkrantje. Hij zorgde ook voor sponsoren voor het
mededelingenkrantje. Zijn vrouw Wil typte de stukjes uit en Arie stencilde de
mededelingenkrantjes en kocht al vrij snel een drukpers. Hierdoor werd al het
drukwerk door Arie verricht. Hij drukte niet alleen het mededelingenkrantje maar
ook de boekjes van het rondzendverkeer, de lidmaatschapskaarten, de enveloppen,
etc. Vanaf 1985 t/m 1993 zat Arie in het bestuur als commissaris Rondzendverkeer.
Daarnaast was hij geruime tijd beursleider op dinsdagavond in de Isingstraat.
In 1987 begon Arie een postzegelhandel in de Jan Luykenlaan. Deze zaak heeft hij
gerund tot 2001 en nog enkele jaren voortgezet als hobbyzaak. Op zijn 65 e stopte
hij ermee. Vanaf die tijd kwam hij als tafelhouder weer op de beurzen. Hij had nog
zoveel zegels over dat hij ieder lid van dienst kon zijn.
Drie jaar geleden overleed zijn vrouw Wil. Toch krabbelde Arie daarna weer aardig
uit het dal. Zijn gevoel voor humor bleef. Totdat hij vorig jaar augustus te horen
kreeg dat hij blaaskanker had en nog hooguit een jaar te leven had. Hij wilde geen
behandelingen meer ondergaan.
Op het gebied van de filatelie had hij alle onderscheidingen behaald en met zijn kennis diende hij
de ZHPV vaak van advies. Een erelid waarop we zuinig waren. Arie was tafelhouder in Den Haag en
Zoetermeer. Zijn reservetijd ging in, maar Arie bleef er nuchter onder, hij was niet bang voor de
dood. Tot en met mei van dit jaar was hij op de beurzen aanwezig als tafelhouder, Arie wilde in het
harnas sterven. Deze maand ging het ineens slechter met Arie en via zijn zoon André wisten we
dat het einde naderde.
Met het overlijden van Arie verliest de ZHPV een aimabele persoonlijkheid, een filatelist in hart en
nieren, iemand die de verzamelende jeugd een warm hart kon toedragen en veel voor de ZHPV

heeft betekend. Zijn passie voor de filatelie heeft hij overgedragen aan de volgende generatie. Zijn
zoon André neemt zijn plaats over in onze vestiging Zoetermeer.
Bestuur ZHPV

Rouwkaart Arie van Haastrecht

25 jaar terug in de tijd
In het maandblad Filatelie van december 2012 en van januari 2013 en om precies te zijn in het
deel De Posthoorn, schreef Jan Pezie het vervolgartikel “De eerste jaren van onze
kerst(korting)zegels”.
Arie van Haastrecht had toen, dus in 1987, al vrij snel in de gaten dat er van dit soort postzegels
geen officiële eerste dag enveloppen werden uitgegeven. En in die tijd runde hij nog zijn
postzegelwinkel “Luyken”. Omdat er geen officiële FDC’s van de decemberzegels werden
uitgegeven produceerde hij vanaf die tijd zelf FDC’s voor deze zegels. Het was natuurlijk
filatelistisch maakwerk en dat werd niet alom gewaardeerd. Maar Arie van Haastrecht zag het als
een gat in de markt en ze gingen bij wijze van spreken als warme broodjes over zijn toonbank.

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de ZHPV maakte hij ook een FDC.
Ons inmiddels historische logo staat er prominent op, de 25 jaar van de ZHPV.
De Crouwel-zegel van 25 cent is gebruikt om de 25 jaar aan te geven.

ZHPV 50 jaar
Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de ZHPV, op zondag 29 september 2013, kreeg
Arie van Haastrecht, wegens zijn grote verdiensten voor de Filatelie, uit handen van de toenmalige
secretaris van de KNBF de heer Kniese, de zilveren bondsspeld opgespeld (foto links). Arie was al
vele jaren erelid van de ZHPV en tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 3 januari 2015 kreeg
Arie van Haastrecht alsnog de daarbij behorende gouden speld met het nieuwe logo uitgereikt (foto
rechts).

Interview met Arie tijdens ons 45 jarig bestaan
(artikel uit mededelingenblad nr 4 uit 2008)
45 jaar ZHPV
Arie van Haastrecht
De ZHPV bestaat in 2008 45 jaar. Het is daarom aardig om eens na te gaan wat leden van de ZHPV
en de filatelie vinden.
In de komende mededelingenbladen zullen we enkele interviews met leden opnemen.
We starten, ere wie ere toekomt, met ons erelid Arie van Haastrecht. Hij is de enige die vanaf de
oprichting in september 1963 lid is van de ZHPV.
Hoe ging de oprichting van de ZHPV in zijn werk?
Medio 1962 werd door de Amsterdammer Van Straten en een zekere Blokland uit Oegstgeest de
Amsterdamse vereniging “Samen Sterk” opgericht. Diverse Hagenaars werden daar ook lid van en
men kwam samen onder de, voor de ouderen onder ons, bekende “Postzegelboom” voor paleis
Noordeinde. Na enige tijd ontstond er onenigheid over het rondzendverkeer en onder het motto
“wat Amsterdammers kunnen, kunnen wij Hagenezen ook” werd besloten zelf een vereniging op te
richten. Arie beschikte over een stencilmachine en drukte allerlei folders en convocaties die onder
andere onder de boom en in Amicitia werden uitgereikt. En zo werd op zondag 1 september 1963
in café De Kroon aan het Spui in Den Haag de ZHPV opgericht. Naar verluid meldden zich toen al
meteen zo’n 40 leden aan. Voorzitter werd de heer van der Zee, en van Duivenbode werd
secretaris.
Wat waren de eerste activiteiten van de ZHPV en waarin verschillen die van de huidige?
In de zaal in De Kroon werd één keer per maand beurs gehouden. Dit gebeurde op zondag in de
benedenzaal, een echte pijpenla. Dat zou nu niet meer kunnen maar toen werd dat gedaan omdat
er ook professionele handelaren aanwezig waren. Op zaterdag stonden die natuurlijk in hun winkel.
Veel leden kwamen echter ook trouw op zaterdag onder de boom voor het paleis bijeen. De
beurzen toen waren niet wezenlijk anders dan tegenwoordig. Het grote verschil is dat er nu geen
professionele handelaren aanwezig zijn.
Arie constateert echter wel dat de beurzen veel drukker en levendiger waren dan nu. Men
verzamelde meer en men wilde zijn verzameling ook echt compleet hebben. Door het thematisch
verzamelen en het gebruik van internet is er veel veranderd en zijn de beurzen rustiger geworden.
Het rondzendverkeer van de ZHPV startte begin jaren 70 en dat verschilt nauwelijks met dat van
tegenwoordig, zij het dat de computer de administratie m.b.t. het rondzendverkeer wel makkelijker
maakt.
Wat was/is jouw specialisatie op filatelistisch gebied? En wat heb je daarin bereikt?
Arie verzamelde Nederland, Nederlands Nieuw Guinea en Papua Guinee. Hij begon al snel te
“handelen” om deze verzameling te bekostigen. Deze handel heeft hij eigenlijk nooit meer
losgelaten. Hij heeft ook nog zo’n 15 jaar samen met zijn vrouw een postzegelwinkel in de Jan
Luykenlaan gedreven.
Veel verder komen we niet m.b.t. zijn specialisatie. We dwalen af naar de activiteiten die hij voor
de ZHPV verrichtte. Zo heeft hij, verdeeld over twee perioden, gedurende ongeveer twintig jaar het
drukken en verspreiden van het mededelingen blad van de ZHPV verzorgd. Eerst samen met zijn
vrouw, zij deed het typewerk en later samen met Piet Schouten. In de tweede periode deed hij ook
samen met oudvoorzitter Wim Bakker de redactie. Voorts heeft hij jaren achtereen de beurs (en af
en toe bingo’s) in de Isingstraat in Den Haag verzorgd en was hij een jaar of vijftien beursleider.
Heeft de huidige filatelie met al zijn bijzonderheden volgens jou nog toekomst?
Arie reageert in eerste instantie als “handelaar”.
Hij ziet de toekomst voor tiental len jaren somber in. Er komen geen “klassieke” verzamelaars
meer bij. Dus ook geen klandizie. Door uitgifte van vele vellen, gepersonaliseerde postzegels en
andere bijzonderheden worden verzamelaars gedwongen tot hoge kosten en haken daardoor af.

Vroeger waren er 22 handelaren in Den Haag, nu nog maar vier, d.w.z. met een winkel (hij laat de
internethandelaren buiten beschouwing). TNT Post heeft het heft in handen met zijn duizenden
abonnees wat volgens Arie stickers- en plaatjesverzamelaars zijn en geen filatelisten.
Uit de optiek van de verzamelaar ziet hij, gezien de huidige ontwikkelingen, ook weinig perspectief.
Aan het slot van dit interview laat Arie de hobbykamer nog even zien. Het is toch
verbazingwekkend dat daar een computer staat te draaien. Maar die is van zijn
vrouw hoor, hij kan er niet mee overweg. Voorts tref je in alle hoeken en gaten
filatelistisch materiaal aan. Ondanks zijn pessimistische blik op de toekomst is hij
dus toch nog steeds met zijn handel c.q. hobby bezig en is hij maandelijks op de
beurs in het wijkcentrum Westhove present.
(artikel door Jan Vogel)
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