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GROOT POSTZEGELFEEST 
 
Dat was de tekst van de flyer ter gelegenheid van het vijftig jarig 
bestaan van de ZHPV. 
Lang voordat het zover was werd begin 2012 een jubileumcommissie 
ingesteld bestaande uit Yvonne en Ben Kruse, Cora Verheijen en Henk de 
Haas. Zij maakten een plan van aanpak en legden dit voor aan het 
bestuur. Na groen licht gingen zij voortvarend aan de slag met de 
uitwerking. Ook werd een publiciteitsplan gemaakt en omdat Ben uit de 
reclamewereld komt wist hij daarbij de juiste kanalen te gebruiken. Naar 
later zou blijken is publiciteit van groot belang. 
Naarmate het feest dichterbij kwam werden ook de activiteiten 
frequenter. Op zaterdag 28 september konden wij in het gebouw van 
SBS Bridgehome aan de Kerketuinenweg in Den Haag terecht om de 
nodige voorbereidingen te treffen. Zondagochtend waren wij al vroeg uit 
de veren om de laatste puntjes op de i te zetten. Er werd met ballonnen 
een bewegwijzering gemaakt van de bus- en tramhalte naar het 
feestgebouw en de ontvangstbalie werd in orde gemaakt. 
Aan de voorbereidingen was alles gedaan om het feest te laten slagen. 
Alleen het aantal bezoekers, dat was afwachten. Verder was er een 
veelzijdig programma gemaakt. Bijvoorbeeld een aantal 
tentoonstellingskaders van 
leden die daarop hun 
verzameling presenteerden. 
Daarbij waren ook jeugdige 
inzenders. Je kon onder genot 
van koffie/thee en een gebakje, 
met ons eetbare logo erop, 
letterlijk en figuurlijk alvast een 
beetje sfeer proeven. De 
Ruilkelder was voorzien van 
grote postzegelbergen en 
stuiverboeken, zodat de jeugd 
maar ook de volwassenen hun 
hart konden ophalen. De heer 
Bangma presenteerde twee 
thematische verzamelingen, 
leuk en indrukwekkend om te 
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zien dat postzegels en postwaardestukken inderdaad verhalenvertellers 
zijn. Ook  was een aantal handelaren aanwezig met filatelistisch speciaal 
materiaal zodat leden daar ook terecht konden voor hun wensen.  
Het bestuur had drie leden voorgedragen bij de KNBF ter verkrijging van 
een bondsspeld. De heren Bakker, Van Haastrecht en Kruse werden in 
het zonnetje gezet en kregen de gouden of zilveren bondsspeld uitgereikt 
door bondssecretaris Eric Kniese. 
Ook de trouwe leden van onze vereniging (25 jaar of langer lid) en een 
aantal vrijwilligers kregen een extraatje, een velletje met jubileumzegels 
van de ZHPV, speciaal hiervoor ontworpen. Alle bezoekende leden 
kregen eveneens een insteekboekje ter herinnering aan het feest. 
Het jubileum was voor het bestuur ook nog aanleiding om de huisstijl 
van de ZHPV te moderniseren, waarbij het nieuwe logo meteen kon 
worden gebruikt. 
Terugkijkend op het 
feest kunnen we niet 
anders dan constateren 
dat het een zeer 
geslaagde dag is 
geweest. Er was geen 
enkele wanklank en het 
aantal bezoekers heeft 
de stoutste verwach-
tingen overtroffen. Maar 
liefst bijna driehonderd 
bezoekers, waarvan meer dan de helft geen lid is van de ZHPV zorgden 
voor een gezellige drukte gedurende de gehele dag. Ruim zeventig leden 
maakten gebruik van een heerlijke lunch. 
Bij de afsluiting van het evenement uitten sommigen de wens om dit een 
jaarlijks terugkerende happening te laten worden. Het bestuur zal er 
serieus naar kijken, waarbij ook de financiële haalbaarheid moet worden 
getoetst. 
Ik wil alle leden die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze dag 
oprecht bedanken. Zij hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat dit 
jubileum onvergetelijk is geworden. 
 
Een zeer trotse voorzitter,  
Simon Rotteveel 
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VAN HET BESTUUR 

Nieuwe leden 
Het blijft een prettige constatering dat onze vereniging steeds maar weer 
nieuwe leden aan zich weet te binden. Sinds de melding in ons 
Mededelingenblad van augustus zijn het er weer vier, te weten: 
De heren B. de Boer uit Pijnacker, P. Happel uit Voorschoten, H.P. 
Hiemstra uit Den Haag en P.J.M.H. Cornips uit Echt. 
Zowel de heer De Boer als de heer Hiemstra was al eerder lid van de 
vereniging. Zij keren dus terug op het oude ZHPV-nest. En kennelijk 
geldt voor de filatelie ook, wat je van ver haalt is lekker, want Echt in 
Limburg ligt toch niet bij de deur. De heer Cornips was zelfs ook op het 
jubileumfeest aanwezig. 
Wij wensen allen een goede filatelistische tijd bij de ZHPV. 
  
Vertrek secretaris 
Onze secretaris, Jan Vogel, heeft het bestuur ervan in kennis gesteld dat 
hij na de Algemene Ledenvergadering van april 2014 zijn functie zal 
neerleggen. 
Nadat hij vanaf 1986 zeven 
jaar secretaris was en deze 
functie nu alweer vanaf 2002 
bekleedt, vindt hij dat het tijd 
voor een ander wordt zodat hij 
zich meer aan het praktisch 
bedrijven van de filatelie kan 
wijden en ook nog andere 
leuke dingen kan doen. 
Het is dus aan het bestuur en 
de leden om met spoed een 
nieuwe secretaris te vinden. 
Suggesties van de kant van de leden zijn zeer welkom. 

 
Onderscheidingen door de KNBF 
Uiteraard was het bestuur van onze overkoepelende bond, de KNBF voor 
het jubileumfeest uitgenodigd en werd daar vertegenwoordigd door de 
secretaris de heer Eric Kniese.  
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Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum bracht hij namens de bond de 
felicitaties over aan de ZHPV. De daarbij behorende oorkonde 
overhandigde hij aan onze voorzitter Simon Rotteveel.  
 

     
 

Op voordracht van het bestuur werden tijdens het jubileumfeest drie van 
onze leden door de KNBF onderscheiden. 
Het waren (in alfabetische volgorde) onze oud-voorzitter Wim Bakker, 
een van de oprichters van de ZHPV Arie van Haastrecht en Ben Kruse, 
eveneens oud-voorzitter (zelfs twee keer). Wegens hun vele verdiensten 
(te veel om hier in detail te vermelden) voor de filatelie in het algemeen 
en voor de ZHPV in het bijzonder kregen zij respectievelijk de gouden, 
zilveren en gouden bondsspeld door de heer Kniese opgespeld.  
Ook vanaf deze plaats van harte proficiat met deze onderscheiding.  
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Traditiegetrouw organiseert de ZHPV ook in 2014 een 
Nieuwjaarsreceptie. 
Dat doen we deze keer weer in Zoetermeer op 4 januari a.s.  
Alle leden, dus ook en vooral degenen die niet in Zoetermeer wonen, 
worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. We 
hebben dan de gelegenheid om nog eens terug te kijken op een geslaagd 
jubileumjaar en uiteraard ook vooruit te blikken wat 2014 ons en de 
ZHPV zal brengen. Dit alles onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
De receptie vangt aan om 15.30 uur, aansluitend aan de beurs op het 
bekende adres. 
 

 
 

BELGISCHE VOORAF GESTEMPELDE POSTZEGELS 

Vooraf gestempelde postzegels zijn niet 
typisch Belgisch maar in dit artikel wil ik 
mij tot de Belgische beperken. In 
sommige catalogi vindt men de 
typografisch vooraf gestempelde zegels 
terug. Zij startten in 1938 en werden 
per maand uitgegeven. Dus 12 

verschillende voorafstempelingen per jaar. 
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In 1939 werd de procedure gewijzigd. Men had voorafstempelingen die 
alleen het jaar vermelden en ook voorafstempelingen die ingingen op 1 
januari en 1 juli van het jaar 1939 maar 

tekens met een 
tijdsaanduiding van een 
jaar. Dus 1-1-39 tot 31-
12-39 en 1-7-39 tot 31-6-
40. Dit systeem werd 
gehandhaafd tot 1954. 

Daarna kwamen er twee jaartallen op de zegels te beginnen met 1954 
bovenaan en 1955 onderaan. De laatste uitvoering van dit type was met 
1962 – 1963.  
Vanaf 1963 had men nog slechts één jaartal op de zegel. En dit tot en 
met het jaar 1966. 
Daarna hadden de voorafstempelingen geen jaartal meer maar alleen het 
symbool van de Belgische post. 

                        

Verzamelaars weten dat er ook een 
heleboel voorafstempelingen zijn die niet 
in de catalogi worden vermeld. De 
voorafstempeling gaf meestal een 
stadsnaam aan en een jaartal.  
Het komt ook voor dat België – Belgique 
wordt vermeld met het jaartal.  

 
Tot slot hierbij de oudste zegel in mijn verzameling 
voorafstempelingen. De vermelding is Namur Station 
1896. Na enig speurwerk ben ik er achter gekomen dat 
de eerste voorafstempelingen van dit type dateren van 
1894. 
 
Herwig Pauwels 
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DE AMERIKAANSE PRECANCELS 

Alle verzamelaars die postzegels van de Verenigde Staten in hun bezit 
hebben zullen ook wel precancels hebben. Dit geldt ook voor mijzelf. Ik 
schonk er weinig aandacht aan totdat mijn oog viel op een artikel in De 
Postzegel ( blad uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars of verkort KVBF ) waarin informatie werd 
gegeven over de precancels. Ik zocht alle precancels bij elkaar en had er 
een honderdtal. Ik wist dat je bij de bij velen bekende PPC in Den Haag 
voor een prikje een stockboek met precancels kon kopen. Dus zo 
gedaan. 

Dan komt de eerste vraag. Hoe de precancels opbergen om bij aanwinst 
de doubletten te verwijderen. Mijn logica was om eerst de zegels zelf te 
sorteren in catalogus volgorde en daarna per type postzegel te sorteren 
in alfabetische volgorde op basis van de naam van de stad. Uiteindelijk 
had ik ongeveer 700 verschillende precancels. 

Bij de opdrukken komen er veel 
varianten voor. Zeer bekend zijn de 
verschillen in grootte van de gedrukte 
letters. 

 

 
Soms zijn de opdrukken omgekeerd op de 
postzegels terecht gekomen. Ook 
verticale opdrukken komen voor. 
 

 

Verder is de zwarte balk boven en onder de naam soms  
vervangen door 2 dunne lijnen. 
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Tot mijn verbazing vond ik opdrukken met 
een datumaanduiding. Hier de maand en 
het jaar. 

De jongste zegel met opdruk in mijn 
collectie dateert van 1978. 
 

In mijn zoektocht naar meer informatie over de 
Amerikaanse precancels heeft iemand mij verteld dat er 
1 miljoen verschillende opdrukken zouden zijn. Het 
tijdschrift De Postzegel vermeldt zelfs 2 miljoen. Dit 
heeft mijn animo voor het verzamelen van de 
precancels enigszins verminderd. 
Herwig Pauwels 

 
WIST U DAT ….. 
 

er op de website veel leuke foto’s van het jubileumfeest staan? En ook van 
enkele cadeaus die de ZHPV ter gelegenheid van het jubileum ontving? 
Ga naar www.zhpv.nl vervolgens naar “Nieuws” en klik op “foto-
impressies”. 

 
Cadeau van de PV Monster met de serie “Westlands mooiste” 
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SECRETARIS (M/V) 
 

Gegadigden kunnen zich 
aanmelden bij de 

voorzitter  
of 

de tip die tot benoeming 
leidt wordt vorstelijk 

beloond. 
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DE LOCATIES 
 
Zoetermeer: 
Buurtruimte Buytenrode, 
César Franckrode 60 
Leidschendam 
De Plint 
Prins Frederiklaan 7 
Den Haag 
Wijkcentrum Zuiderpark 
Escamplaan 55 

 
ENTREE 
Leden gratis, niet-leden  
€ 1,00 
 
VOOR TAFELHOUDERS 
Wanneer u géén gebruik maakt 
van uw tafel, moet dat worden 
afgemeld op de donderdag ervoor 
tussen 19-20 uur bij: 
A.M. v.d. Giessen, 070 3867303 
(bgg. 010 2232442) 
Tafelgeld per tafel 
In Den Haag en Leidschendam: 
Leden €5,-, niet-leden €10,00 
In Zoetermeer: 
Leden € 2,50, niet-leden €5,- 
 
RONDZENDVERKEER 
Voor informatie en vragen kunt u    
contact opnemen met het 
Rondzendverkeer: 
F.A. van Bleyswijk, Rijswijk. 
Tel.070 3935151 
Bankrek: NL98INGB0005415900 
t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 
E-Mail : ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer    Beurs  
za 7 december    13-16 uur  
 
Den Haag    Beurs  
za 14 december   13-16 uur 
                         
Leidschendam  Beurs 
za 21 december  13-16 uur 
 
            2014 
 
Zoetermeer        Beurs 
za 4 januari         13-15.30 uur 
Nieuwjaarsreceptie  
                        v.a. 15.30 uur 
 
Den Haag           Beurs 
za 11 januari       13–16 uur 
 
Leidschendam   Beurs 
za 18 januari       13-16 uur 
 
Zoetermeer        Beurs 
za 1 februari        13-16 uur 
 
Den Haag           Beurs 
za 8 februari        13–16 uur 
 
Leidschendam    Beurs 
za 15 februari      13-16 uur 
 


