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VAN HET BESTUUR  

 

Welkom 

In juni heeft zich een nieuw lid aangemeld, te weten de heer D. (Danny) te 

Pas uit Leidschendam. We heten hem van harte welkom en wensen hem 

veel plezier met zijn hobby binnen de ZHPV.  

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze 
vergadering op zaterdag 9 oktober 2021. De vergadering wordt 

gehouden bij Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 te Den Haag, 

aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. 

 
Agenda  

1. Opening  
2. Binnengekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2020  

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

4. Financieel Jaarverslag 2020 
5. Verslag Kascommissie 
6. Redactioneel Jaarverslag 2020 

7. Begroting 2022 

8. Contributie 
9. Verkiezing bestuurs- en commissieleden 
10. Benoeming tot erelid 
11. Huldiging jubilarissen 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

Toelichting: 

 

Agendapunten 3,4,6 en 7 

 

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 (06-36312216) of per e-mail (secretaris@zhpv.nl) 

worden aangevraagd. 
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Agendapunt 9: 

Bestuursleden:  

Statutair aftredend is de penningmeester Herwig Pauwels. Herwig heeft te 

kennen gegeven, gezien zijn leeftijd een stapje terug te willen doen en stelt 

zijn huidige functie beschikbaar. Wel stelt hij zich beschikbaar voor de 

functie van tweede penningmeester. Het bestuur stelt voor de heer Rob van 

Heyningen voor te dragen als penningmeester en Herwig Pauwels te 

benoemen als tweede penningmeester. 

Portefeuillehouder Veilingen:  

Hans van As heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie en als zodanig 

wil hij toetreden tot het bestuur. Tot de commissie Veilingen zijn voorts 

toegetreden Ben Riekert als veilingmeester en Henk Sloot als medewerker 

veilingen. Deze laatste twee zijn toegetreden tot de commissie veilingen. 

Bestuurslid zonder Portefeuille: 

Huub Savenije heeft te kennen gegeven dat hij lid wil worden van het 

bestuur. Voorlopig wil hij toetreden zonder portefeuille. Hij wil graag een 

steentje bijdragen in het meedenken en -praten in de besluitvorming van 

tal van zaken binnen de vereniging. 

 

DRIE KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

Mijn naam is Huub Savenije en ik stel me graag 

kandidaat voor het bestuur van de ZHPV. Ik 

verzamel al postzegels sinds mijn achtste jaar, 

met een onderbreking van mijn 16de tot mijn 

23ste, toen mijn belangstelling naar andere 

zaken uitging -- zoals bij meerderen van ons, 

vermoed ik.  

Als verzamelaar ben ik een omnivoor. Ik vind 

bijna alles leuk, maar ik heb vooral interesse in 

Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dat is niet toevallig. 

In mijn werkzame leven was ik hydroloog, 

waarbij ik wereldwijd onderzoek deed naar het 

verband tussen regenval en rivierafvoer.  

Voor mijn werk heb ik vele landen kunnen bezoeken en daar ook voor enige 

tijd gewoond. Na mijn studie in Delft, vertrokken mijn vrouw en ik voor zes 

jaar naar Mozambique, waar onze kinderen geboren zijn en wij een goede 

tijd hebben gehad. Daar heb ik ook het postzegels verzamelen weer serieus 
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opgepakte. Ik kreeg uiteraard veel post uit Nederland, maar ik ontmoette 

ook veel mensen in de regio die verzamelden. Daarna heb ik zes jaar voor 

een adviesbureau gewerkt waarbij ik voor korte of langere tijd naar alle 

hoeken van de wereld werd gestuurd.  

Na 1990 kwam ik in wat rustiger vaarwater en ben ik aan de universiteit in 

Delft gaan werken. Niet dat dat een rustige baan was. Veel tijd om aandacht 

te geven aan de postzegelverzameling was er niet, maar ik heb het wel 

altijd bijgehouden.  

Sinds mijn pensioen heb ik de draad weer opgepakt en ben ik ook lid 

geworden van de ZHPV. Ik vind het een heel prettige vereniging en de sfeer 

bij de beurzen bevalt mij uitstekend. Ik heb al aardig wat nieuwe 

postzegelvrienden ontmoet waarmee het prettig is postzegels te ruilen en 

over onze hobby van gedachten te wisselen. Ik vind een goede sfeer en 

dienstverlening aan de leden belangrijk en, als ik verkozen word, zal ik mijn 

best doen de goede sfeer te bevorderen en mij voor de vereniging nuttig te 

maken. 

 

Als kandidaat-bestuurslid van onze ZHPV namens 

de veilingcommissie wil ik mij graag voorstellen: 

Hans van As, bioloog, docent tijdens mijn 

werkzame leven en sinds eind 2020 met 

pensioen. Ik ben een echte verenigingsman, lid 

(en meestal actief, vooral sinds mijn twee 

kinderen de deur uit zijn) van drie 

postzegelverenigingen, twee vogelwerkgroepen 

en een tennisclub. De lidmaatschappen 

symboliseren mijn drie belangrijkste hobby’s: 

Filatelie, vogeltellingen en sport. Naast tennis 

houd ik ook van fietsen, zwemmen en 

(berg)wandelen. Het zal u niet verbazen dat ik niet vaak achter de 

geraniums zit.  

In mijn vroege jeugd verzamel ik alles wat los en vast zit, later naast 

postzegels ook munten, sigarenbanden, lucifermerken enz. Maar in mijn 

tienerjaren stop ik met al deze bezigheden en beperk het postzegels 

verzamelen tot landencollecties (o.a. Frankrijk en Andorra, Verenigd 

Koninkrijk, Scandinavië en Finland) en mijn motiefverzameling vogels. De 

laatste heb ik geheel taxonomisch opgezet, d.w.z. op soort verzameld en 

naar verwantschap geordend. 
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Sinds een jaar of acht taxeer ik verzamelingen voor vrienden en kennissen 

en breng advies uit. Het bestuur bood ik in dat verband mijn diensten aan 

en zodoende belandde ik in de veilingcommissie in oprichting. Inmiddels 

kunnen we ondanks enkele organisatorische problemen i.v.m. de pandemie 

terugkijken op twee succesvolle edities.  Vervolgens vroeg het bestuur mij 

zitting te nemen in het bestuur namens de veilingcommissie, vandaar mijn 

kandidatuur. Indien u akkoord gaat met mijn voordracht zal ik de belangen 

van de veiling voor onze vereniging zo goed mogelijk vertegenwoordigen. 

 

Hallo leden van de ZHPV.  

Mij is gevraagd om me voor de bestuurs-

verkiezingen van 9 oktober aan u voor te 

stellen. Bij deze.  

Mijn naam is Rob van Heyningen, ik ben 68 

jaar en ik was in mijn werkzame leven 

teamleider Financiële Recherche van de politie 

in de Regio Den Haag. Ik heb bij mijn 

pensionering het postzegelgebeuren weer 

opgepakt nadat de verhuisdoos met mijn 

postzegelverzameling een kleine 50 jaar op 

zolder had gestaan.  

Na ruim een jaar, nadat ik de verhuisdoos had uitgepakt, kwam ik voorzitter 

Simon in Loosduinen tegen en hij heeft me het lidmaatschap van de ZHPV 

aanbevolen. Na een drietal jaren lid te zijn heeft secretaris Henk mij gepolst 

voor het penningmeesterschap en na goed nadenken heb ik aangegeven 

mij hiervoor verkiesbaar te stellen.  

Wilt u verder nog iets van me weten. . . . . .  . spreek me aan op de 

beursdagen en ik zal u (bijna) alles van mezelf vertellen. 

 

APOTHEKER IN NEDERLANDS-INDIË 1948  

 

In juni 1948 zat apotheker Vinkenborg in zijn nogal bekrompen stulpje 

plantjes te determineren. Hij kreeg net een slordige 1000 gulden voor zijn 

tuin. 

“Mijn kast is vol, onder het bed staat het vol met schoenen, onder de 

wastafel de prullenmand en een hutkoffer, 1 tafel en 2 stoelen en de ruimte 

is verbruikt. Ik had wat filtreerpapier meegenomen en die gebruik ik nu 

voor het drogen. Dat moet op de tafel gebeuren. Nu ik zit te schrijven ligt 

alles op de grond”.  
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Vinkenborg was militair apotheek 1e klas in het 

troepenonderdeel hoofdkantoor MGD te Batavia.  
Blijkbaar was hij ook belast met splitsen, keuren 

en transporteren van een miljoenen voorraad 

medicijnen. “Tot nu toe heb ik al 11 wagens naar 

Bandoeng gestuurd elk met 8 ton 

geneesmiddelen”. 

Hij verzendt de Lp-enveloppe vanuit Veldpost 

Batavia 8 op 12 VII 1948 (BU NM1-463 IND1 

Lbd1) aan Prof. dr. O.F. Uffelie (1906-1992) 

Hoogleraar Galenische farmacie en weten-

schapper werkwijze geneesmiddelen (zie 

pasfoto).  Verder klaagt hij over het tekort aan Apothekers: “De situatie 

schijnt zo te zijn, dat Nederland ca.8 apothekers moet leveren aan Indië, 

er is hier een groot tekort aan”.  

“Zolang dit tekort blijft zal ik 

voorlopig niet naar Nederland 

mogen terugkeren”. “Voor 

vandaag stop”. (De Lp-

enveloppe was volgeschreven). 

“Hart groet, ook van Heleen”.        

 

Lp-brief van Vinkenborg 

Verzonden 12 VII 1948 

 

Bronnen: Eigen verzameling, Internet Catalogus Professorum. 

Met dank aan mijn neef apotheker Wouter van der Geest te Groesbeek voor 

de uitleg.       

 

Ton van der Meij 
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OP NAAR DE ZHPV-NAJAARSVEILING 2021 !  

 

Dag beste postzegelliefhebbers van de ZHPV en daarbuiten.  

Na de succesvolle voorjaarsveiling van 26 juni jongstleden komt de 

najaarsveiling 2021 al snel in beeld. Deze is ingepland op zaterdag 23 

oktober 2021. Voorafgaand aan de veilingdag, hebben we de kijkdag 

ingepland op zondag 17 oktober 2021.  

Wij willen opnieuw niet te lang wachten met de communicatie voor deze 

najaarsveiling omdat de vakantieperiode al is aangebroken en velen van 

onze club van een vakantie genieten en dan is het al snel de eerste zaterdag 

van september. Op de zaterdagbeurs van Zoetermeer op 4 september kunt 

u namelijk voor het laatst uw kavels voor de veiling inleveren. Vandaar nu 

reeds dit bericht. 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen vooraf de kavels te bekijken, 

hebben we er dus weer voor gekozen een kijkdag in te stellen voorafgaand 

aan de veilingdag zelf.  

De kijkdag vindt plaats op zondag 17 oktober. Er zijn twee 

tijdsloten: ❖ Tijdslot 1: van 10.00 tot 13.00 uur ❖ Tijdslot 2: van 

13.45 tot 16.45 uur.  

De veilingdag zelf is ingepland op zaterdag 23 oktober. Om 13.45 

uur start de veiling en deze duurt tot circa 16.00 uur. De zaal gaat 

om 13.00 uur open. 

U hoeft zich echter nu nog niet aan te melden. We wachten even af hoe de 

ontwikkelingen zijn rondom het Corona vraagstuk. Daarom geven we nu 

nog geen nadere informatie over het al dan niet hebben van Corona-

spelregels op beide dagen. Zodra daarover meer helderheid is, komen we 

weer met een nieuw bericht. Dan weten we namelijk ook of het aantal 

bezoekers aan de kijkdag en veilingdag zich wel of niet beperkt tot een 

maximumaantal deelnemers.  

Maar let op! Om de najaarsveiling te kunnen houden, moeten de 

Veilingcommissie wel over voldoende ingeleverde kavels beschikken. 

Daarom roepen we eenieder op, om reeds nu al kavels samen te stellen. 

Deze kunt uw weer inleveren bij de drie bekende personen (zie hieronder). 

Dat kan uiterlijk tot 6 september.  Of u doet dat op de eerste beursdag na 

de zomervakantie, dat is op zaterdag 4 september in Zoetermeer.   

Dus trek de kasten thuis nog eens open op nieuw veilingmateriaal. Het helpt 

alle leden om hun verzameling uit te breiden en het helpt u, door met de 

opbrengst van het verkochte materiaal, uw eigen verzameling weer uit te 

breiden.  
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Mag de Veilingcommissie weer op u rekenen? Zo ja, dan stellen wij weer 

een mooie kavellijst samen en kunnen we er weer een mooie veiling van 

maken! 

U kunt bij de volgende leden van de veilingcommissie uw kavels inleveren: 

Hans van As (071-5131897), Marnix Mourits (06-53191814) en Henk Sloot 

(070-3080120). 

 

Bij voorbaat dank! 

 

JUBILARIS JAN HOEFER ALSNOG GEHULDIGD 

 

Op onze ALV op 12 oktober 

2020 was Jan Hoefer een 

van de jubilarissen die 40 

jaar eerder lid was 

geworden. Helaas was hij 

die dag verhinderd en hij 

stelde zelf voor het 

passend geschenk een 

maand later op te halen. 

Die volgende maand was 

het er niet van gekomen 

en kort daarop ging alles 

op slot vanwege corona. 

Nadat de beurzen weer 

van start gingen heb ik hem op zaterdag 12 juni ’s morgens gebeld om hem 

te vertellen dat er nog een stockboek klaar lag vanwege zijn 40 jarig 

jubileum. 

Zijn vrouw liep met de telefoon naar boven (tweehoog) waar Jan zat te 

postzegelen. Nadat ik hem herinnerde aan de afspraak zegde hij toe ’s 

middags op de fiets vanuit Scheveningen naar de beurs in Den Haag te 

komen. Het bleek dat hij al geruime tijd niet meer naar de beurs kwam. Het 

een was een aangenaam weerzien van oude bekenden zoals Ton van der 

Meij en Rob van Gemert. Dit voelde voor hem direct vertrouwd. Nadat de 

voorzitter de felicitatiebrief en het dikke stockalbum hem overhandigde 

vertrok Jan Hoefer tevreden naar huis. Als actief verzamelaar komt zo’n 

leeg stockboek altijd goed van pas.  

 

Henk Jetten, secretaris 
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JOSEPH ROTH 

 

In 1994 gaf Oostenrijk ter gelegenheid van de 100ste 

geboortedag van de beroemde Oostenrijkse schrijver 

Joseph Roth (1894-1939), van onder meer de 

romans Radetzkymars en De Kapucijner Crypte een 

postzegel uit met daarop een verwijzing naar beide 

romans. Mijn interesse ging naar deze de schrijver uit 

omdat de genoemde romans zich afspelen in de tijd 

van de 

ondergang van 

het Habsburgse 

Rijk, de periode waarin de Jugendstil 

haar hoogtepunt beleefde.  

 

Rond 1900 gaf Oostenrijk enkele 

series postzegels uit met de 

beeltenis van keizer Franz Josef. 

Die zegels zijn ontworpen door 

Koloman Moser een van de 

beroemdste kunstenaars van de 

Jugendstil. Gezien de vormgeving 

behoren die postzegels tot mijn verzamelgebied. 

 

De titel Radetzkymars verwijst naar het feit dat deze 

mars bij bepaalde gelegenheden in het verhaal ten gehore wordt gebracht. 

Het verhaal schetst de ondergang van de Keizerlijke Oostenrijk-Hongaarse 

dubbelmonarchie door dat te koppelen aan het in verval raken van de door 

keizer Frans Jozef in de adelstand verheven familie Von Trotta. 

De titel De Kapucijner Crypte verwijst naar het feit dat de hoofdpersoon in 

deze roman aan het eind van het verhaal de crypte met de zerk van de 

keizer bezoekt. Keizer Franz Josef stierf in 1916 en is net als vele andere 

Habsburgers bijgezet in de Kapucijner Crypte in Wenen. 

 

Het muziekstuk de Radetzkymars is een door Johann Strauss sr. 

gecomponeerde mars ter ere van veldmaarschalk Josef Radetzky, graaf von 

Radetz. Hij werd voor het eerst uitgevoerd op 31 augustus 1848 te Wenen. 

Toen de 82-jarige Radetzky de Slag bij Custoza gewonnen had, 

marcheerden zijn soldaten terug naar Wenen en zongen daarbij het Tinerl-
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lied. Strauss hoorde dit en verwerkte het lied en het 

marstempo in de Radetzkymars.  

De gemiddelde Nederlander (en West-Europeaan?) 

kent de Radetzkymars van het nieuwjaarsconcert 

van de Wiener Philharmoniker dat jaarlijks op 1 

januari plaatsvindt in de Gouden Zaal van het 

Wiener Musikverein, het concertgebouw van Wenen 

en op de TV wordt uitgezonden . 
 

        
 

                           
 

In beide genoemde romans verwijst Roth naar de psychiatrische inrichting 

Steinhof. Daar is Roths vrouw Friedl drie jaar opgenomen geweest. Het hele 

complex, waaronder de prachtige Jugendstil kerk, is door de beroemde 

Oostenrijkse architect Otto Wagner ontworpen. 

 

Jan Vogel                          
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiener_Musikverein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concertzaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
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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 

Hans van As: 071-5131897 

Henk Sloot: 070-3080120 

Marnix Mourits: 06-24975279 

 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 september   13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 september 13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 18 september 13-16 uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 2 oktober    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 

za 9 oktober    13–15.30 uur 
aansluitend Algemene 

Ledenvergadering 
Leidschendam  Beurs 
za 16 oktober   13-16uur 
 
Zoetermeer postzegelveiling 
Kijkdag: zo 17 oktober 

Veiling: za 23 oktober  
Voor details zie pagina 7 
 
Zoetermeer       Beurs 

za 6 november    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 13 november  13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 
za 20 november  13-16uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 december    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 december  13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 18 december  13-16 uur 
 
 
De beurzen zijn gepland onder 
voorbehoud van eventuele 

coronamaatregelen. 
Via de “beursmail” ontvangt u bericht 
m.b.t. de geplande beurzen. 

tel:071-5131897
tel:06-24975279

