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Mededelingenblad van de ZHPV 
 

De 'ZuidHollandse vereniging van 
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verenigingen'. 
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VAN HET BESTUUR  

 

Welkom  

Fijn dat we weer een nieuw lid kunnen verwelkomen. Het is de heer P.P. 

Magdelijns uit Zoetermeer. Wij wensen hem veel plezier met het 

“postzegelen” binnen de ZHPV. 

 

In Memoriam 

Helaas hebben ook drie leden verloren.  

 

Op 3 september 2022 overleed ons lid A.J. (Dries) Besling. Helaas ontvingen 

wij het bericht daarvan te laat om dat in het 

Mededelingenblad van december 2022 op te 

nemen. Dries is 88 jaar geworden. 

Hij was 29 jaar een actief en graag gezien lid van 

de ZHPV. In de jaren negentig van de vorige eeuw, 

toen ons Mededelingenblad nog maandelijks 

verscheen, publiceerde Dries daarin gedurende 

enkele jaren over uiteenlopende onderwerpen 

filatelistische artikeltjes. Hij had in het leger 

gezeten als grootmajoor en was jarenlang lid van 

de Haagse Reddingsbrigade. 

 

Op 31 januari jl. overleed ons lid T.J.F. (Tom) 

Brouwer uit Rijswijk. Hij is 71 jaar geworden 

en was 34 jaar lid van de ZHPV. Mede door zijn 

deelname aan het rondzendverkeer vergaarde 

hij zijn postzegels en zo te zien was hij dol op 

zijn kleinkinderen. 

 

Op 26 januari jl. is ons lid uit Delft J. (Jacques) 

Brochard overleden. 

Jacques was met zijn vrouw aan het winkelen in 

Rotterdam en kreeg een hartaanval die hem helaas fataal werd. Hij was 

slechts 13 maanden lid van de ZHPV en werd 81 jaar oud. 

 

Wij wensen de nabestaanden van deze overledenen sterkte in deze 

moeilijke tijd. 
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VOORZITTER TREEDT TERUG 

 

Op 7 januari jl. heeft Simon Rotteveel aangegeven per direct terug te willen 

treden als voorzitter en bestuurslid van de ZHPV. 

Hoewel dit voor de overige bestuursleden als een complete verrassing 

kwam had Simon hier al langer over nagedacht. Over de jaren had hij steeds 

meer taken op zijn schouders genomen: voorzitter, beursleider, 

rondzendingen en loterij. Ook ontstond er verschil van inzicht over de koers 

van de vereniging. 

Wij zijn Simon dankbaar voor zijn toewijding, enthousiasme, 

integriteit en persoonlijk leiderschap waarmee hij de ZHPV tien jaar 

als voorzitter gediend heeft. 

Voorlopig heeft Huub Savenije het voorzitterschap ad interim op zich 

genomen en gaan wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De secretaris zal tijdelijk de drie beurzen leiden, maar ook daarvoor zoeken 

wij nieuwe vrijwilligers. In zijn algemeenheid zijn wij op zoek naar meer 

vrijwilligers voor de vele taken binnen de vereniging, zoals voor het 

rondzendverkeer, de beurzen, de veiling, de kascommissie, de ruiltafel, 

vijfcentenadministratie etc. Dus als u interesse hebt om als vrijwilliger toe 

te treden, dan bent u van harte welkom.  

Tot dusver behoren we tot een van de grotere postzegelverenigingen van 

Nederland in een tijd waar de filatelie als hobby tanende is. We moeten 

koesteren dat we nog een vereniging zijn met zoveel leden en activiteiten. 

 

ALGEMENE (VOORJAARS-) LEDENVERGADERING 

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

vergadering op zaterdag 8 april 2023. 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 Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2022  

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

4. Benoeming erelid 

5. Financieel Jaarverslag 2022 

6. Verslag Kascommissie 
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7. Redactionele Jaarverslagen 2022  

8. Samenstelling bestuurs- en commissieleden.  

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

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Toelichting: 

 

Agendapunten 3, 5 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. 

 

Agendapunt 8: 

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. 

ZHPV-Jubilarissen 

Op de beurs van 12 december jl. in 

Den Haag werd André Scheer 

alsnog gehuldigd voor zijn 40-jarig 

ZHPV- jubileum. Op de vorige 

“jubileumsessie” tijdens de Najaars-

ALV was hij verhinderd. Ondanks 

het feit dat André weinig op de 

beurzen komt is hij net als zijn broer 

Martin in de postzegelwereld zeer 

bekend. André exposeert al vele 

jaren voornamelijk internationaal op 

hoog niveau en heeft daarmee al 

vele prijzen in de wacht gesleept. 

mailto:secretaris@zhpv.nl
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Vorig jaar behoorde George van 

der Drift ook tot de jubilarissen, hij 

was inmiddels 50 jaar lid van de 

ZHPV. Helaas was hij vorig jaar 

tijdens de Najaars ALV verhinderd. 

Als 12-jarige ging hij met zijn vader 

Frans die ook lid was mee naar de 

beurzen in Leidschendam en de 

veilingen op de Apeldoornselaan. 

Maar door zijn werk als database 

beheerder, eerst bij Centric en de 

laatste jaren bij CeGeKa is het een drukbezet baasje. Uiteindelijk lukte het 

de secretaris om een afspraak met hem te maken en hem alsnog de 

felicitatiebrief en gouden pen te overhandigen. 

 

ZHPV 60 JAAR 

 

Dit jaar bestaat de ZHPV 60 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Maar zo uitgebreid als het 50-jarig jubileum gaat het niet 

worden. Een moment om even bij stil te staan, terug te blikken, maar vooral 

vooruit te kijken. 

Er is een jubileumcommissie gevormd die met dit jubileum aan de slag gaat. 

Deze commissie bestaat uit Huub Savenije, Rob van Gemert, Rob van 

Heyningen en Henk Jetten. Dit team kan best nog wat ondersteuning 

gebruiken vanuit onze leden. Je kan je aanmelden bij de beursleider. In 

principe hebben we de zaal in het Zuiderpark op zaterdag 14 oktober a.s. 

afgehuurd van 10.00 tot 16.00 uur. Wat de invulling van deze dag betreft, 

er is nog van alles mogelijk. 

We doen ook een oproep om oude foto’s of 

andere zaken gelieerd aan de ZHPV of 

evenementen van de ZHPV aan ons toe te 

zenden of in te scannen. Wij houden je verder 

op de hoogte van onze vorderingen. Noteer 

de datum alvast in je agenda! 

 

Henk Jetten  

secretaris@zhpv.nl 

 

 

 



6 
 

NABRANDER VAN HET EEN KOMT HET ANDER 3 

Lezers van het AD zal het 

waarschijnlijk niet zijn ontgaan. 

In het AD van 2 december 2022 

stond een artikeltje over de 

aankoop door Museum 

Prinsenhof in Delft van een pas 

ontdekte door Cornelis de Man 

(1621-1706) beschilderde lijst. 

Deze aankoop kwam tot stand 

dankzij de steun van de 

Vereniging Rembrand. Hoewel 

deze schilder niet voorkomt op 

het in het vorige Mededelingen- 

blad getoonde postzegelvelletje 

t.g.v. het 125-jarig bestaan van 

de Vereniging Rembrand is het 

toch wel illustratief en interessant 

om deze aankoop hier te 

vermelden. 

Jan Vogel 

GEHEIME STALLING RIJDEND POSTKANTOOR IN WII 

 

Oorspronkelijk was ik een thematische 

postzegelverzamelaar. Mijn thema was 

Vuurtorens en alles wat daarmee te maken 

heeft. Op den duur gaf dat weinig 

voldoening meer, te eentonig. Daarom ben 

ik, geïnspireerd door anderen, overgestapt 

op het verzamelen van allerlei, al dan niet 

filatelistisch, materiaal met betrekking tot 

Voorburg. Mijn geboorteplaats waar ik nog 

steeds woon. In Duitsland noemen ze zo’n verzameling “Heimatsammlung”. 

Mijn verzameling VOORBURG bevat onder meer het hier afgebeelde 

poststuk. Op de voorzijde voorzien van een stempel van het Auto-

Postkantoor met de datum 23. VIII. 54-12 (3) en een gelegenheids-stempel 

van het Nat. Luchtvaartfonds Malieveld ’s-Gravenhage met de datum 
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23.aug ’54 met de tekst “Start Jeugd- en Luchtvaartactie”. Op de 

achterzijde van de envelop staat een stempel van Voorburg met de datum 

23. VIII. 15. (7) 1954. Vreemd aangezien de enveloppe al gestempeld is 

aan de voorzijde te Den Haag op het Malieveld. 

 

 
 

Dit poststuk roept bij mij twee vragen op: a. Hoe 

werkte dat vroeger met de autopostkantoren en 

b. Waarom drie stempels op dit stuk.  

Om meer te weten te komen over 

autopostkantoren raadpleegde ik het door mij 

aangeschafte boekje Posthistorische Studies Nr. 

18.  “De Nederlandse autopostkantoren 1939-

1994” van J.M. Hager. Dit is een zeer leerzaam 

boekje. Maar wat vooral mijn aandacht trok was 

een passage over het stallen van een autopostkantoor in de omgeving van 

de Van Heurnstraat in Voorburg. Ja, het staat hier goed gespeld hoor. Het 

is niet Van Heurnestraat, zoals dit in de Voorburgse volksmond gezegd 

wordt. Dat “stallen” was feitelijk het verbergen om confiscatie door de 

Duitsers te voorkomen. De passage luidt als volgt: 
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Al vroeg in de bezetting 

werden we 

geconfronteerd met 

“rooftochten” van de 

Duitsers. Daarom 

trachtte men door 

verstopping aan 

confiscatie te 

ontkomen. Zo ook werd 

het rijdend postkantoor 

“opgeborgen”. De 

plaats en verdere 

gegevens werden aan 

zo min mogelijk 

mensen bekend 

gemaakt om “uitlekken” 

te voorkomen. De enige 

man die het nog zou 

kunnen weten is de 

heer Koppert te 

Doorwerth, destijds 

chef vervoer RAC. Bij 

navraag bleek dat hij 

zich “de buurt” goed 

kon herinneren, maar 

de straat niet. De buurt 

was de omgeving van 

de van Heurnstraat, in het westen van de gemeente Voorburg. In deze 

omgeving zijn veel kleine bedrijven, met beneden de werkplaats en boven 

de woning. Wij konden voor het rijdend postkantoor zo’n benedenruimte 

huren, waar het geheel juist in kon worden opgeborgen. Alle ruiten van de 

werkplaats werden beschilderd en dus ondoorzichtig gemaakt. De 

camouflage werkte nagenoeg 4 jaar. Toen werd bij een of andere 

gebeurtenis van een andere achtertuin uit, door een Duitser naar de 

werkplaats gekeken. Hij zag een glimp van iets roods en wist tot de ruimte 

door te dringen. Weg rijdend postkantoor. 

*) RAC = Rijks Automobiel Centrale. 

Omdat ik in die buurt ben opgegroeid werd mijn nieuwsgierigheid 

aangewakkerd en besloot ik een onderzoek te gaan doen naar de mogelijke 

locatie waar het autopostkantoor gestald c.q. verborgen kon zijn geweest. 
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Dat onderzoek vond plaats in de noordwestkant van de driehoek tussen de 

Van Alphenstraat, de Van de Wateringenlaan en de Koningin Wilhelminalaan 

(voor de Voorburgers KW-laan). Op Google Maps of Google Earth 

makkelijke te herkennen.  

 
 

Ik zocht dus naar een locatie die vanaf de straat was te bereiken maar niet 

te zien was. Dat deed ik mede aan de hand van oude (lucht)foto’s uit het 

Haagse Gemeente Archief. Na veel speurwerk ter plekke en zelfs fysiek 

opmeten van 

garagedeuren zoals van 

het HOTAM-bus en 

taxibedrijf en 

toegangspoorten naar 

achterliggende 

binnenplaatsen of 

veldjes, immers het 

autopostkantoor moest 

daar wel doorheen 

kunnen, kwam ik tot de 

conclusie dat er maar 

een plek in de omgeving 
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van de Van 

Heurnstraat is 

waar het geheel 

van het 1ste 

Rijdend 

Postkantoor met 

afmetingen lang 

13 meter, breed 

2,40 meter en 

hoog 2,82 meter 

in geplaatst kon 

worden, namelijk 

achter de Van 

Alphenstraat nr. 

37-37a. Hiermee heb ik m.i. het mysterie van de stallingsplaats opgelost. 

Blijft nog het filatelistische raadsel met betrekking tot de stempels op het 

poststuk, waarmee ik deze zoektocht begon en dat ik nog eens goed 

bestudeerde. 

 

              
 

De brief is in het rijdend postkantoor om 12.00 uur gestempeld. Het stempel 

op de achterzijde is om 15.00 uur gezet. Het is niet logisch dat het rijdend 

postkantoor al voor 15.00 uur naar een standplaats ergens in Voorburg zou 

zijn gereden, dat zou immers erg vroeg zijn. Wat wel zou kunnen is dat de 

verzender van de brief deze niet op het rijdend postkantoor heeft achter 

gelaten maar deze alsnog op het postkantoor in Voorburg heeft aangeboden 

en omdat er al een stempel op zat de dienstdoende postbeambte nog een 

stempel op de achterzijde heeft gezet. 

Het blijft echter gissen. 

 

Hans Peschke, 

Jeugdleider De Ruilkelder  
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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: 

H.M. Jetten, tel.  06 36312216 

of e-mail: h.jetten@hccnet.nl 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes en tassen: 

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

of e-mail: mwmdoll@gmail.com 

Financiële zaken: 

H.J.B. Pauwels,  

2e penningmeester,  

tel. 0174-293505 of 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 maart    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 maart    13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 18 maart        13-16 uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 1 april    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 

za 8 april    13–15.30 uur 
Aansluitend Algemene 

Ledenvergadering 

Leidschendam   Beurs 
za 15 april    13-16 uur 
 

Zoetermeer postzegelveiling 
Kijkdag: zo 16 april 10.00-17.00 
Veiling:  za 22 april 13.45-16.30  
 
Zoetermeer       Beurs 

za 6 mei    13-6 uur 
Den Haag          Beurs 

za 13 mei     13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 20 mei     13-16 uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 3 juni    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 
za 10 juni    13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 17 juni    13-16 uur 

 

 

mailto:mwmdoll@gmail.com
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