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• Activiteiten: juni 2018-september 2018 

• Austerlitz 

• Bijzondere postzegel 

• Automatisering van alle tijden   
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VAN HET BESTUUR 

 

Van Harte Welkom 

In de afgelopen periode hebben zich twee nieuwe leden aangeleld, dat zijn 

de heren Daan van der Velde uit Schoonhoven en Reinier van Ham uit 

Leiden. Wij hopen dat zij plezier beleven met hun hobby binnen de ZHPV. 

 

In Memoriam 

Helaas vernamen wij kort geleden dat ons lid: Ronald Visser uit Den 

Haag medio januari 2018 overleed. Hij was sinds 1991 lid van de ZHPV.  

Ook ons lid Jan Conelissen uit Leidschendam overleed onlangs. Zijn 

postzegelmaatje Ben den Heijer schreef onderstaand In Mermoriam. Wij 

wensen de families van Ronald en Jan veel sterkte toe. 

 

JAN CORNELISSEN 

Op 3 februari 2018 is Jan op 

84-jarige leeftijd overleden. 

Hij was ruim 16 jaar lid van 

de ZHPV en is zeer actief 

geweest in het maken van 

boekjes voor ons 

rondzendverkeer. Deze 

waren altijd goed voorzien 

van mooie en kwalitatief 

goede zegels en er werd 

daarom vaak meer dan 60% 

uit verkocht. 

Samen met mij bezocht hij 

regelmatig onze beurzen en 

vond hij altijd wel wat van 

zijn gading. Hij mocht ook 

graag wat “loven en bieden”. 

Zijn leven stond in het teken 

van de muziek en hij was 

beroepsmuzikant van de 

Koninklijke Militaire Kapel. 
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Dat hij dan ook het thema “muziek” als verzamelobject koos, was een 

logische stap. 

Jan “werkte” ook voor een postzegelhandelaar, door  partijen zegels op 

datum en/of land te sorteren. 

Hij was meer dan 25 jaar de steun en toeverlaat voor zijn echtgenote 

Jopie, die aan MS leed. Zij waren een goed stel samen en hadden veel 

humor. Na haar overlijden in 2016 vond hij het niet leuk om alleen te zijn. 

Door een val in februari heeft hij zijn heup gebroken en ’s nachts na de 

operatie is hij in het ziekenhuis overleden. Zijn wens om bij zijn Jopie te 

zijn, is sneller dan gedacht verwezenlijkt. 

Ben den Heijer 

 

Kort Verslag Algemene (voorjaars-) Ledenvergadering 

Deze vergadering werd gehouden op 17 maart jl. in ons “clubhuis” in 

Leidschendam. Inclusief bestuur waren 20 leden aanwezig. 

De standaard agendapunten, opening, agenda, binnengekomen stukken 

en het verslag van de vorige vergadering leverden geen discussie op. Wel 

deed de voorzitter nog een dringende oproep voor vrijwilligers. 

Bij het agendapunt Financieel Jaarverslag rees een vraag met betrekking 

tot de voorraad van rondzendboekjes die afdoende werd beantwoord. 

Voorts bleek na een vraag uit de vergadering dat het bestuur een eerder 

goedgekeurd budget voor de aanschaf van 5-centsboeken aanzienlijk had 

overschreden. De voorzitter bood daarvoor excuses aan en lichtte toe dat 

deze overschrijding mede een gevolg was van het onverwacht grote 

aanbod na slechts een enkele oproep. In het vervolg zal maximaal de 

opbrengst van de 5-centszegels worden aangewend om nieuwe 5-

centsboeken in te kopen. 

Verder was het verslag van de kascommissie 

aanleiding om de penningmeester voor zijn 

financieel beheer in 2017 te dechargeren. 

Het Algemeen Jaarverslag werd zonder vragen 

goedgekeurd. 

In het kader van de bestuursverkiezing werd de 

statutair aftredend voorzitter Simon Rotteveel voor 
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een nieuwe termijn herbenoemd en werd Marcel Tuijnenburg als nieuw 

bestuurslid benoemd en werd hem de portefeuille Veilingen toebedeeld. 

Met betrekking tot het agendapunt Entreegelden "niet-leden" vond een 

stevige discussie plaats. Het bestuur kwam met een nieuw voorstel dat 

eerder met de tafelhouders was besproken. De leden hadden hiervan 

echter geen kennis kunnen nemen en de vergadering was van mening dat 

er daarom ook niet over gestemd kon worden. Besloten werd de 

stilzwijgend ingestelde proef (entree €2,50 met een waardebon van €1,50 

te besteden aan filatelistisch materiaal) te handhaven en op de najaars-

ALV, goed gedocumenteerd, als bestuursvoorstel te agenderen. Hiermee 

werd ingestemd. 

Bij de rondvraag kwam een vraag, eerder gesteld namens de Commissie 

Nalatenschappen, aan de orde die bilateraal tussen het bestuur en de 

commissie zal worden afgehandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST U DAT  

de ZHPV ook een nieuwtjesdienst heeft? Die wordt  

onderhouden door ons lid 

 

Rob van Gemert 

Hij levert alle gewenste postzegels, op land of op thema.  

De Nederlandse uitgiften tegen nominale postprijs en F.D.C.’s.  

 

Daarnaast levert hij met 10 % korting filatelistische benodigdheden 

zoals catalogi, voordrukalbums, stockboeken, pincetten etc. 

 

Hij is aanwezig op al onze beurzen en mocht u hem nog niet 

kennen? De beursleiding wijst hem wel aan. 
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AUSTERLITZ 

In 2005 gaven Tsjechië en Frankrijk een gezamenlijke postzegel uit ter 

gelegenheid van de overwinning van de Fransen 200 jaar eerder op  

Oostenrijk en Rusland bij de Slag bij Austerlitz. Door het bouwwerk op die 

postzegels wist ik het meteen, die passen in mijn Art Nouveau 

verzameling. Maar dat zou je niet zeggen met de afbeelding van Napoleon 

daarop. Hieronder leg ik uit waarom wel. 

       

Austerlitz, wie kent deze naam niet! Op school leerden we van de Slag bij 

Austerlitz of gingen we op schoolreis naar de Pyramide van Austerlitz. 

Hoewel de piramide al in 1804 gereed kwam en de veldslag in 1805 

woedde hebben ze, zoals de naam al doet vermoeden, met elkaar te 

maken.  

De piramide werd gebouwd door de soldaten van de Franse generaal 

Auguste de Marmont en staat op een van de hoogste punten van de 

Utrechtse Heuvelrug, in Woudenberg en vlak bij het naar de piramide 

vernoemde dorpje Austerlitz. Op de top stond een houten obelisk die in 

1894 werd vervangen door een stenen exemplaar. Het kunstwerk werd 

Mont Marmont ofwel Marmontberg genoemd. In 1805 vertrok de generaal 

met zijn leger uit Nederland en 

belandde in de Slag bij Austerlitz die 

door Napoleon werd gewonnen. 

Lodewijk Napoleon die in 1806 door 

zijn broer keizer Napoleon tot 

koning van Nederland was 

gebombardeerd vond die 

overwinning een goede aanleiding 

om de Marmontberg om te dopen in 

Pyramide van Austerlitz. 
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De Slag bij Austerlitz wordt ook wel de Driekeizerslag genoemd. Die drie 

keizers waren keizer Napoleon Bonaparte van Frankrijk en zijn 

tegenstanders Frans II, keizer van het Oostenrijkse keizerrijk en Tsaar 

Alexander I van Rusland. Deze veldslag vond plaats bij het stadje 

Austerlitz vlakbij Brno, de tweede stad van het huidige Tsjechië. 

Tegenwoordig heet het stadje Slavkov u Brna. 

                     

In 1912 ruim 100 jaar na de veldslag, werd op een heuvel vlakbij het 

dorpje Prace ter nagedachtenis aan de vele gesneuvelde soldaten een 

vredesmonument ingehuldigd.  
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Dit monument werd 

ontworpen door 

architect Josef Fanta 

(1856-1954) die 

onder meer ook het 

hoofdstation in Praag 

ontwierp.  

Het monument is 

uitgevoerd in de 

Secessionstijl, de 

Oostenrijkse bena-

ming van de Art 

Nouveau of Jugend-

stil. Het is 26 meter 

hoog, gemodelleerd 

naar een oud Slavische 

grafheuvel en gekroond 

door een koperen 

koepel met een oud 

Slavisch kruis. Op de 

hoeken is het omringd 

door vier sculpturen, 

gemaakt door de 

beeldhouwer Čeněk 

Vosmík, die de strijders 

van de Franse, 

Oostenrijkse en 

Russische legers 

voorstellen, de vierde 

figuur symboliseert het 

slagveld. Binnen is er een kapel van 10 × 10 m met een altaar in wit Carrara-

marmer en een Byzantijns mozaïek met de Madonna en engelen. Naast de 

ingang staan twee vrouwenfiguren, waarvan ik niet heb kunnen achterhalen wat 

die voorstellen . 
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Het mag nu duidelijk zijn dat de gezamenlijke postzegeluitgifte met daarop het 

onderhavige monument tot mijn Art Nouveau/Jugendstil verzameling behoort. 

Maar evengoed past die in andere thematische verzamelingen zoals oorlog, 

Napoleon of beeldhouwen. 

Jan Vogel  
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EEN BIJZONDERE POSTZEGEL 

In mijn ogen is de hieronder afgebeelde postzegel van Kampuchea of 

tegenwoordig Cambodja (M. 1984, Block nr.139) bijzonder. Wellicht 

hebben anderen er een andere kijk op. Ikzelf ben tijdens mijn actieve 

loopbaan altijd werkzaam geweest in de octrooiwereld of ook patentwereld 

genoemd. Bij het sorteren van postzegels volgens thematisch onderwerp 

werd mijn blik getrokken naar een zegel waarop PATENTSCHRIFT is 

vermeld. Bij een eerste blik op de zegel lijkt het verband tussen de 

afbeelding van een oude driewieler en een auto (Mercedes-Benz SSKK, 

1937) wat ver gezocht. Daarom ben ik eens gaan kijken in Espacenet (de 

grootste database van octrooien beheerd door het Europees Octrooi 

Bureau). Daar vond ik het Duits octrooi 37435 terug. Het is gepubliceerd 

op 11-02-1886. Het heeft als titel “Voertuig met gasmotoraandrijving”. 

Het is inderdaad een voorloper van de moderne auto. Voor mij was het 

wel een verrassing dat je hier meer dan 130 jaar moet terug gaan in de 

tijd. 

 

Mochten postzegelverzamelaars andere postzegels gezien hebben die ook 

een octrooinummer vermelden dan verneem ik dat graag.  

Herwig Pauwels  
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AUTOMATISERING VAN ALLE TIJDEN 

 

In het blad 

Filatelie van 

december 2017 

stond een bericht 

dat PostNL na een 

succesvolle proef 

in Almere en 

Limburg eind 

2017, begin 2018 

start met het 

plaatsen van een 

honderdtal pakket- 

en briefautomaten. 

Deze automaten 

gaan de gewone brievenbus vervangen en hiermee kan men op elk 

gewenst moment van dag gedurende zeven dagen in de week  pakketten 

verzenden en ontvangen.  

Wilt u weten hoe dit apparaat werkt kijk dan op de volgende site: 

https://www.postnl.nl/campagnes/pakket-en-briefautomaat/ 

 

Dit bericht deed mij eraan denken dat rond 

1900 de Hongaarse post ook al aan 

automatisering deed. Op de postzegel uit 1997 

(M 4469) is een automaat afgebeeld voor het 

aantekenen van brieven. Een essentieel 

verschil is wel dat de Hongaarse automaat met 

handkracht bediend moest worden. Hoe lang 

dit apparaat dienst heeft gedaan is mij niet 

bekend.  

Weet u nog meer bijzondere postapparaten of 

brievenbussen laat dat dan weten aan de 

redactie. 

 

Jan Vogel 
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden € 2,50 

 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat voor alle 

beurzen worden afgemeld bij: 

S. Rotteveel, tel. 070-3976383 

of 06 27233453 of per e-mail: 

lisa_simon@ziggo.nl 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes, en tassen:  

S. Rotteveel, tel. 070-3976383 

of 06 27233453 of per e-mail: 

lisa_simon@ziggo.nl 

Financiële zaken: 

B. den Heijer, tel. 06 12886160 

of per e-mail: 

bdenheijer@kpnmail.nl 

Bankrek: NL98INGB0005415900 

t.n.v.: ZHPV te Leidschendam 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Marcel Tuijnenburg (veiling-

meester): 079 8884966 

Andrew Huiskamp:06-53234521 

Chiel v/d Toorn:   070-3479067 

ACTIVITEITEN 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 2 juni    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 9 juni      13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 16 juni    13-16 uur  

 

In juli en augustus geen 

activiteiten 

 

Zoetermeer       Beurs 

za 1 september    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 
za  8 september  13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 15 september 13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 6 oktober    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 13 oktober     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 20 oktober      13-16 uur 

 

Zoetermeer    Najaarsveiling 
Za 27 oktober  
10:00 uur tot 13:00 uur bezichtigen 

van de kavels 

Aanvang veiling: 13.45 uur 

 

 

 

Fijne 

vakantie 

waar 

dan 

ook ! 


