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opbouwende zin ondersteunt. 

De verantwoordelijkheid voor 

verklaringen of meningen in dit blad 

berust bij de auteur. 

 

Eventuele rechten op fotomateriaal 

zijn zo goed mogelijk nagegaan. 

Mochten er onvoorzien toch 

rechten toegeschreven moeten 

worden, dan bieden wij voor de 

omissie onze verontschuldigingen 

aan en zullen in een eerstvolgende 

uitgave e.e.a. alsnog corrigeren. 

UITGEVER:  

ZuidHollandse vereniging van 
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info@zhpv.nl 

www.zhpv.nl 
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VAN HET BESTUUR 

 

Welkom 

 

De afgelopen periode had onze ledenadministrateur, Jan Saarloos, heel 

wat mutaties te verwerken. Een van de oorzaken was de ledenaanwas. Hij 

moest namelijk 8 nieuwe leden inschrijven. Dat zijn achtereenvolgend: 

de heer J.P. Erdman uit Delft  

de heer J.P. Goppel uit Leidschendam  

de heer R.M. Feiken uit Leiden 

de heer A. Stolp uit Den Haag  
de heer F. Geugjes uit Voorschoten 

de heer R. de Jonge uit Zoetermeer 

de heer J. Overdevest uit Voorschoten 

mevrouw T.E. Rotteveel-Hartman uit Den Haag 

Uit deze lijst blijkt maar weer eens dat de ZHPV een regionale vereniging 

is. Wij wensen allen veel plezier en succes met hun hobby binnen de 

ZHPV.  

 

Algemene (voorjaars-) Ledenvergadering 

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van 

deze vergadering op zaterdag 4 april 2020. De vergadering wordt 

gehouden bij Buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60 te 

Zoetermeer, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. 

 

AGENDA  

1. Opening 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2019  

a. Tekstueel  b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van 

4. Financieel Jaarverslag 2019 

5. Verslag Kascommissie 

6. Redactioneel Jaarverslag 2019 

7. Verkiezing bestuurs- en commissieleden. 

8. Benoeming tot erelid. 

9. Huldiging jubilarissen 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar. 

10. Rondvraag       11. Sluiting 
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Toelichting : 

Agendapunten 3, 4 en 6: 

Alle vergaderstukken zijn drie weken voorafgaande aan de ALV op de 

website onder de rubriek "Alleen voor Leden" te lezen en downloaden. De 

vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of 

kunnen telefonisch (079-3213218) of per e-mail (secretaris@zhpv.nl) 

worden aangevraagd. 

Agendapunt 7: 

Bestuursleden: Statutair aftredend is de secretaris Henk Jetten. De heer 

Jetten stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen 

voor een volgende termijn. 

Vacatures: 

Bestuursleden: Tweede penningmeester en Portefeuillehouder veilingen 

Commissieleden: Assistenten veilingcommissie, Beursleider en, Assistent-

beursleider 

Voor een uitgebreide functieomschrijving verwijzen wij naar de Homepage 

van onze websitewww.zhpv.nl. Leden die zich kandidaat willen stellen, 

kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris. 

 

SARDIJNSE PAARDJES OF CAVALLINI, VOORLOPER VAN HET 

POSTWAARDESTUK 

Door Ton van der Meij 

 

1818 Koninkrijk Sardinië 'Cavallini'  

Het gebied Giara di Gesturi, een 

hoogvlakte op Sardinië, is het meest 

bekend vanwege de hier levende 

Cavallini della Giara. (Afb. 1) Dit zijn 

kleine wilde paarden van ongeveer 

120 cm hoog, die vermoedelijk in 

vroegere tijden door de Feniciërs of 

de Grieken zijn meegenomen vanuit 

de Oriënt. 

Als die paardjes al niet zo bekend 

zijn, nog onbekender zijn de stempels 

met deze paardjes op poststukken.  

Afb. 1 Sardijnse paardjes. 

 

mailto:secretaris@zhpv.nl
http://www.zhpv.nl/
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Sinds 1792, vereisten de autoriteiten van het Koninkrijk van Sardinië de 

betaling van een briefpost-belasting. Dit was van toepassing op elk 

postkantoor en wel op een brief, ongeacht of het door de post of door de 

verzender werd geleverd. 

Het is duidelijk dat een dergelijk fiscaal systeem moeilijk bleek te 

controleren, daarom werd in november 1818 tot een praktischer oplossing 

besloten. Die oplossing was de introductie van de “prepaid brief” (Afb. 2, 

pag. 5), een postwaardestuk dus, waarin het reliëfstempel werd 

opgenomen. (Afb. 3, 4 en 5). 

In december 1818 publiceerde de Staat het 'Manifest Camerale' (Afb. 6, 

pag. 5) . Dit leverde alle details van de regeling, samen met bewijzen van 

de drie blauwgroene 'Cav' (Little Horseman) stempels. De portokosten 

bedroegen 15c voor afgifte tot 15 mijl, 25c tot 35 mijl en 50c voor 

onbepaalde afstand. Het stempel werd in 1818 gedrukt in vellen van 

36x40 met diverse watermerken en gaf recht op vervoer van het poststuk. 

 

          Afb. 3 de drie blauwgroene 'Cav' (Little Horseman) stempels. 

        

  Afb. 4 en5 Droogstempels uit eigen verzameling. 
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Afb. 2 “prepaid brief”      Afb. 6 Manifest 

Overname toegestaan onder vermelding van de auteur Ton van der Meij. 

Bronnen:  

Sandafayre articles, Philatelie encyclopedie,Over postzegels gesproken. 

Corinphila veiling. 

 

OOK OP DE BOOT WERD IN 1899 AL GEPOSTZEGELD 

Door Ton van der Meij 

 

De militair Kras, die op thuisreis is, schrijft omstreeks november 1899 een 

briefkaart aan zijn “sobot”, de sergeant schrijver Verstreiden, gelegerd in 

de Sulsistenten Compagnie in Tjimahi. Hij verontschuldigt zich voor zijn 

handschrift: “de schuit schommelt een beetje erg”. 

Hij plakt een (reeds afgestempelde) postzegel op de achterzijde van de 

kaart en benoemt deze als m/s Kroon nieuw model. Hij doelt hier op de 5 

ct. Bontkraag nr. 60, uitgegeven op 1 augustus 1899. Dit zegel is dus niet 

op de briefkaart afgestempeld. 

Waarschijnlijk heeft Kras in Genua de briefkaart gekocht en ook daar op 

de bus gedaan.  De boot is na enig oponthoud doorgevaren naar 

Amsterdam. En Kras is verder gereisd naar Zutphen. (Boten die 

Rotterdam als bestemming hadden deden Marseille aan). 

De kaart werd verstuurd met het postagentschap N.I. agent Singapore, 

getuige het VK stempel en verder met een mooi VS Genova en een AS 

Weltevreden 14 11 99. 
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DE MEEUW VAN LEBEAU HERBOREN 

Chris Lebeau is bij filatelisten vooral bekend als ontwerper van postzegels, 

te weten de Vliegende Duif uit 1924, de latere vergelijkbare uitgiften 

daarvan en de luchtpostzegels uit 1921 en 1928. Met name de serie uit 

1921 is voor mij als verzamelaar van het thema Art Nouveau 

noemenswaardig omdat de voorstelling van de gestileerde meeuw, de 

golvende zee en de opkomende zon tot de late art nouveau wordt 

gerekend. Bijzonder aan deze postzegels is bovendien dat dit de eerste 

zijn zonder een witte rand. 

De postzegel met de vliegende duif uit 1924 is een van de iconen uit de 

Nederlandse postgeschiedenis. Drie jaar eerder verscheen echter een al 

even bijzondere voorloper: de luchtpostzegel met de meeuw. Deze vogel 

schittert nu bijna honderd jaar later weer op het op 1 november 2019 

uitgegeven postzegelvel Dag van de postzegel 2019. 

Zowel de duif als de meeuw is van de hand van de veelzijdige kunstenaar 

Chris Lebeau (1878-1945). Birza Design uit Deventer ontwierp, als 

eerbetoon aan Lebeau en zijn werk, nu het verrassende postzegelvel 

waarin de meeuw als herboren zijn vleugels uitslaat. Het op de horizontale 

velranden gebruikte lettertype is identiek aan het door Lebeau toegepaste 

lettertype terwijl ook de kleuren naar die van Lebeau verwijzen. 

Bij een eerste, oppervlakkige blik op het postzegelvel lijkt de meeuw van 

Lebeau over twee zegels te zijn verdeeld. Nader beschouwing leert echter 

dat dat niet het geval is. In het vel zijn de twee postzegels die ook in kleur 

verschillen, in verticale zin afwisselend gewoon en op z’n kop afgebeeld 

hetgeen een bijzonder spectaculair effect sorteert. Al met al is het 

postzegelvel als geheel een kunstwerk op zich; zonde om de postzegels er 

voor gebruik uit te scheuren.  
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Jan Vogel   
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OCTROOIEN EN POSTZEGELS 

In een eerder gepubliceerd artikel  “Een bijzondere postzegel” (nr. 2 

2018) heb ik een verband getoond tussen octrooien en postzegels. In 

eerste instantie dacht ik aan een toevalstreffer. Een van onze leden, die 

ervaring heeft met thematisch verzamelen, heeft mij naar een website 

geleid waar per thema vragen kunnen worden gesteld. Er blijken dus heel 

wat postzegels, postwaardestukken e.d. te bestaan die een verband 

hebben met octrooien. Hierbij wil ik een aspect naar voren brengen. 

Een uitvinder wil zijn uitvinding beschermen door een octrooi aan te 

vragen. Dit gebeurt in eerste instantie in een land naar keuze. Bij de 

indiening krijgt de uitvinding een indieningsnummer. De uitvinder kan nu 

binnen een termijn van een jaar deze uitvinding indienen in andere landen 

met vermelding van zijn indieningsnummer met de daarbij horende 

landcode. Na erkenning van de uitvinding wordt deze gepubliceerd met 

vermelding van het indieningsnummer en landcode. Op deze manier 

ontstaat er een groep octrooien van dezelfde uitvinding. Een dergelijke 

groep wordt in de octrooiwereld een familie genoemd. Deze families 

worden opgeslagen. In mijn begintijd was dat in een kaartsysteem. Dat 

nam grote vormen aan en 

werd zo snel mogelijk 

vervangen door een 

database. De ingenieurs, 

die recherchewerk 

verrichten, willen maar 

een lid van de familie 

bestuderen. Een kwestie 

van efficiëntie. Een 

voorbeeld van een familie 

bevindt zich hieronder. 

Het betreft een Duitse 

uitvinding die ik 

terugvond op een 

Japanse en Duitse 

postzegel en natuurlijk 

ook de postzegel van 

Kampuchea die  reeds in 

het eerder genoemde 

artikel werd getoond. 
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Er zijn ook heel veel FDC’s die voornamelijk gewijd zijn aan uitvinders 

waarop soms een afbeelding van de uitvinding op de postzegel is te zien. 

Ook postzegels laten soms alleen de uitvinding zien. Hierbij een voorbeeld 

van een Amerikaanse postzegel 

die wel de uitvinder vermeldt  

(Alexander Graham Bell) met een 

beeld van telefonie. Verder zijn 

er ook postzegels met 

afbeeldingen van gebouwen waar 

octrooidiensten werkzaam zijn of 

waren. Een leuk themagebied 

maar aan mij, als  niet 

thematische verzamelaar, echt 

niet besteed. 

Herwig Pauwels  
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden € 1,00 

 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat voor alle 

beurzen worden afgemeld bij: 

S. Rotteveel, tel.  06 27233453 

of per e-mail: 

lisa_simon@ziggo.nl 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes en tassen: 

M.W.M. Doll, tel. 070-3838614 

of per e-mail: 

mwmdoll@gmail.com 

Financiële zaken: 

H.J.B. Pauwels, tel. 0174-293505 

of per e-mail: 

hpauwels@kabelfoon.nl  

Bankrek :NL65ABNA0426636139  

t.n.v.: ZHPV te Wateringen 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Veilingmeester: vacature 

Lid: Andrew Huiskamp:06-

53234521 

Lid: vacature 

ACTIVITEITEN 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 7 maart    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 14 maart    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 21 maart        13-16 uur  

 

Zoetermeer       Beurs 

za 4 april    13-15.30 uur 

Aansluitend Algemene 

Ledenvergadering 

Den Haag          Beurs 
za 11 april    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 18 april    13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 2 mei    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 9 mei    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 16 mei    13-16uur 

 
Zoetermeer       Beurs 
za 6 juni    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 13 juni    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 20 juni    13-16uur 

 


