
R
e
to

u
ra

d
re

s
: 

A
b
e
e
lz

o
o
m

 5
2
, 

2
7
1
9
 G

T
 Z

o
e
te

rm
e
e
r 

Mededelingenblad 
ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 51  

nr. 3, september 2014 

Activiteiten september- december 2014 

 Grootrondstempels Nederlands Indië  

 Middeleeuwse schrijfsels  



1 
 

Mededelingenblad van de ZHPV 
De 'ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars' ZHPV is 

aangesloten bij de 'Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten 

Verenigingen' en de 'Stichting voor 

Filatelistisch Jeugdwerk in 

Nederland'. 

VOORZITTER: S. Rotteveel 

SECRETARIS: H. Jetten, 

Herikerberg 3, 2716 ET 

Zoetermeer, 079-3213218, 

h.jetten@hccnet.nl 

PENNINGMEESTER: H.J.B. Pauwels, 

De Bronkhorst 8, 2291XS, 

Wateringen, 0174-293505,  

Rekening BIC:ABNANL2A 

IBAN: NL65ABNA0426636139  

t.n.v. ZHPV te Wateringen  

hpauwels@kabelfoon.nl 

JEUGDAFDELING: H.J. Peschke 

Parkweg 156, 2271 AM, Voorburg, 

070-3865228, 

hans.peschke@ziggo.nl 

LEDENADMINISTRATIE: 

Aanmeldingen, opzegging lidmaat- 

schap, (email)-adreswijzigingen en 

dergelijke doorgeven aan: 

J.A. Saarloos, Laboucherelaan 8, 

2283EH Rijswijk, 070-3944123 

jsaarloos@hetnet.nl 

 

Dit blad is een uitgave van de 

ZHPV Het wordt verspreid onder 

leden en belanghebbenden. 

ISSN nr. 1874-4117 

© Het overnemen van artikelen is 

in overleg met de redactie en met  

bronvermelding toegestaan voor 

zover dit de filatelie in 

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 

PostzegelVerzamelaars 

info@zhpv.nl 

www.zhpv.nl 

 

REDACTIE: M.J. Vogel  

Abeelzoom 52,  

2719 GT Zoetermeer 

079-3610384 

mac.j.bird@hetnet.nl 

Mededelingenblad 

2014 nr. 3 
In dit nummer 

2  Van het bestuur 

3  Mag ik mij even voorstellen 

6  Grootrondstempels   

9  Middeleeuwse schrijfsels   

10 Klein bericht uit het nieuws 

11 Activiteiten 

mailto:jsaarloos@hetnet.nl


2 
 

VAN HET BESTUUR 

 

Van harte welkom 

Met ingang van 1 mei heeft Raoul van Dijk uit Voorburg zich aangemeld 

als nieuw jeugdlid. Wij wensen jou veel postzegelplezier toe binnen onze 

jeugdafdeling de Ruilkelder van de ZHPV. 

 

In Memoriam 

Op 19 juni jl. is overleden de heer M.A. Kress wonende te Rijswijk. De 

heer Kress is ruim 16 jaar lid geweest van onze vereniging. Tot voor kort 

deed hij nog  mee aan het rondzendverkeer. Wij wensen zijn familie veel 

sterkte toe. 

 

Participerende samenleving, ook bij de ZHPV 

Dit “credo” van onze regering is in feite niets nieuws, het betekent meer 

het intensiveren van allerlei vormen van samenwerking en hulpverlening 

binnen de gemeenschap. 

Maar het zette uw bestuur toch aan tot nadenken. Voor onze 

postzegelgemeenschap is dit “credo” ook onverkort van toepassing. 

Zonder inzet van vrijwilligers kunnen we niet bestaan. We prijzen ons 

gelukkig met de huidige inzet van veel leden. Desondanks hebben we nu 

en op termijn toch enkele vacatures die dringend vervuld moeten 

worden, te weten; 

 een gastvrouw of gastheer voor de beurs in Den Haag, 

 een vicevoorzitter en 

 een tweede penningmeester (per 

2015). 

Dus neem uw verantwoordelijkheid en meld 

u aan voor een van deze functies. 

 

Korting op maandblad Filatelie 

Op deze plaats vestigen wij nog eens de 

aandacht op de mogelijkheid om via de ZHPV 

een abonnement te nemen op het maandblad 

Filatelie. Dat levert een aanzienlijke korting 

op. Een individueel abonnement kost € 

33,10. Via de ZHPV is dat € 25,35 per jaar. 

Filatelie is feitelijk een must voor iedere 
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serieuze postzegelaar. Het is enerzijds een bron van inspiratie en 

anderzijds een mogelijkheid om je kennis m.b.t. de filatelie te verbreden. 

Maandelijks staan er vele interessante artikelen in en worden alle nieuwe 

postzegeluitgiften gepubliceerd. Aanmelden kan bij de secretaris. 

 

Beschikbaarheid postzegelcatalogi 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april j.l. werd de vraag 

gesteld of de club, net als in het (verre) verleden nog catalogi heeft om 

deze aan de leden te kunnen uitlenen. In het verleden is daarmee 

gestopt. De kosten om de catalogi up to date te houden en het geringe 

gebruik waren debet aan dat besluit. 

Mogelijkheden om catalogi in te zien zijn er echter wel. Zo bestaat de 

mogelijkheid om je te abonneren op de on-line catalogus van Michel (niet 

echt goedkoop). Maar ook in bibliotheken liggen dikwijls catalogi ter 

inzage. Tot slot zijn er ook nog websites waar informatie over zegels te 

vinden is zonder direct tot aankoop te moeten overgaan, bijv. Postbeeld 

(www.postbeeld.com) en Delcampe (www.delcampe.net). 

           
 

 

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN ? 

 

Tijdens  de ledenvergadering van 19 april j.l. ben 

ik in het bestuur benoemd als commissaris 

veilingen. Hierbij een klein verhaaltje over mijzelf.  

Ik ben geboren op 12 september 1947 en dus 

opgegroeid in een moeilijke tijd. Nederland in 

opbouw, weinig geld. Ik koos toen al vrij snel een 

hobby, postzegels verzamelen. Vanaf mijn 16e 

jaar is deze hobby eigenlijk op een laag pitje 

komen te staan. Er waren andere, belangrijkere 

dingen. In 1972 getrouwd en in 1975 werd onze 

dochter geboren.  

http://www.postbeeld.com/


4 
 

In 1964 van school af (MULO-B) naar mijn eerste baan. Wiskundig 

rekenaar bij een verzekeringsmaatschappij voor 120 gulden in de 

maand!  

Na drie maanden leverde mijn vaste aanstelling een salarisverhoging op 

naar 150 gulden per maand. Na drie maal gezakt te zijn voor een 

vergelijkend examen, de derde keer met een 9+, ben ik gaan solliciteren 

voor de functie van landmeetkundig tekenaar bij het Kadaster.  

Na een korte vooropleiding heb ik toen de 

definitieve opleiding voor deze functie met 

goed gevolg afgesloten. 

Via interne (praktijk-)opleidingen heb ik 

bijna alle functies met een wiskundige 

basis doorlopen en ben ik, na 45 jaar bij 

het Kadaster gewerkt te hebben vanuit de 

functie landmeter, in 2012 met pensioen 

gegaan.  

In het kader van deze opleidingen heb ik o.a. ervaring opgedaan met 

papier en het proces om dit te vervaardigen. Ik ben op dit moment bezig 

om hierover een stukje te schrijven voor het Mededelingenblad. 

 

Pas rond mijn 40e jaar begon de hobby weer mijn aandacht te vragen 

mede omdat mijn schoonvader zijn verzameling aan mij gaf om hiermee 

verder te gaan. Van twee verzamelingen toen één gemaakt, de 

doubletten aangewend om via ruiling de lege plekken in te vullen. Zo 

werd mijn verzameling al aardig compleet. In 2011 is ten gevolge van 

een inbraak bij mij thuis mijn brandkast met inhoud gestolen. De inhoud 

van deze brandkast betrof Nederland gestempeld compleet t/m 1970, 

Nederland postfris (!!) nagenoeg compleet t/m 1970, Ierse “overprints” 

in diverse aantallen als studie voor een referentie-verzameling. (Deze 

opdrukken werden door een drietal bedrijven uitgevoerd en middels deze 

verzameling kon ik bepalen welke van de drie bedrijven een opdruk op 

een specifieke zegel had uitgevoerd.) Daarnaast nog stokboeken met 

plaatfouten (zegels) en versnijdingen (Eurobiljetten).  

Buiten het gemis van de zegels wordt je op dat moment eigenlijk een 

stuk levenswerk ontnomen (toch 40 jaar verzamelen) en het 

belangrijkste: je veiligheid in je eigen huis. 

Aangezien mijn verzameling Nederland vanaf 1970 geheel compleet was, 

zowel postfris als gestempeld heb ik toen het besluit genomen dit van de 
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hand te doen en ergens anders binnen de filatelie mijn aandacht aan te 

geven. Puntstempels, Nederland “back of the book”, handbal op zegels 

alsook Nederlands Indië kunnen al zoveel tijd vragen dat je hiermee al 

tijd te kort komt.  

Het vak van veilingmeester heb ik een aantal jaren uitgeoefend bij een 

Haags veilingbedrijf dat nu niet meer bestaat. De ervaring, die ik toen 

opgedaan heb, komt mij nu weer van pas. 

 

 
 

Mocht iemand naar aanleiding van dit stukje vragen hebben, stel ze 

gerust! Ik zal ze dan uiteraard zo goed mogelijk beantwoorden. Iedere 

eerste zaterdag van de maand ben ik op de beurs van Zoetermeer. Voor 

de beurs van Leidschendam en den Haag kunnen er altijd afspraken 

gemaakt worden. Mijn telefoonnummer staat vermeld op de site. 

 

Heiko de Vries 

Commissaris veilingen / veilingmeester 
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GROOTRONDSTEMPELS VAN NEDERLANDS  

OOST- EN WEST-INDIË 

 

Zoals zoveel filatelisten ben ik lid van meerdere al 

dan niet gespecialiseerde postzegelverenigingen. 

Naast de ZHPV is dat ook de Studiegroep ZWP 

(Zuid-West Pacific). Dit is een vereniging van 

speciaalverzamelaars van de postgeschiedenis van 

de (voormalige) Nederlandse Overzeese Rijksdelen 

en Autralasia (Papua Nieuw Guinea en Australië). 
 

Paul Bulterman , de schrijver van de Poststempels 

van Nederlands-Indië uit 1984, zei toen: “Zo’n publicatie als deze 

enthousiasmeert de mensen, het zet weer nieuwe mensen aan tot het 

verzamelen”. 

Dat inspireerde mij en toen begon ik al gegevens te verzamelen specifiek 

met betrekking tot de grootrondstempels. Inmiddels ben ik dus zo’n 30 

jaar met dit onderwerp bezig. En rond 2010 ontstond het idee om mijn 

informatie in boekvorm vast te leggen. 

Pas vrij laat, in de tweede helft van 2013, besloot ik om ook de 6 

eilanden in de West (Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius en 

St.Martin NG) erbij te betrekken. Suriname ontbreekt in deze opsomming 

omdat het na het vierkant stempel direct het kortebalk stempel kreeg, en 

dus nooit het grootrond gebruikt heeft. 
 De stempels van deze eilanden zijn immers evenals 

die uit Nederlands Indië bij de Munt in Utrecht 

gemaakt. Voor deze uitbreiding, 

waaraan tot voor kort non stop is 

gewerkt, werd gebruik gemaakt van 

de grote collectie van Rinus Dekker 

(nu in handen van Deo van Wijk in 

de USA) en ander grootheden op dit 

terrein in Nederland. IJlings werden deze collecties 

bekeken en afbeeldingen gescand. En zo kwam de 

Catalogus grootrondstempels van Nederlands Oost- en West-Indië tot 

stand. Een prettige bijkomstigheid was dat de “grootrond” een vrij klein 
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verzamelgebied is. Het bestrijkt slechts de periode 1905 (1907) tot 1918 

(1922 voor de West).  

Maar toen ik eraan begon, raakte ik er ook meteen aan verslaafd.  

 

Het boek telt ruim 250 bladzijden met heel veel illustraties.   

Hierin komt elk kantoor aan bod met 5 afbeeldingen van vroege en late 

gebruiksdatums, met in het midden de 

“beste afdruk” en met zo mogelijk een 

afbeelding van een fraai, gebruikt 

poststuk. Daarnaast is er een beknopter 

catalogus gedeelte met aanvullende 

informatie, locatie, postale afkorting en 

gepimpte 100% zwart/wit afbeelding 

van het bewuste kantoor plus een 

schaarste factor van 1 tot 100. De 

uiteindelijke waardering in euro’s hangt 

af van een complex aan factoren. Van de 

schaarste van het betreffende kantoor, 

maar veel meer nog van volledigheid 

van de afdruk en datum, frisheid en 

schaarste van zegel of brief, en zoals 

altijd van vraag en aanbod. 
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Als dit boek de markt weet te bereiken, zullen de prijzen van 

grootrondjes van Nederlands Indië en de West ongetwijfeld een hogere 

vlucht nemen. Met name de mooie en volledige afdrukken ervan. 

Nooit eerder is er een catalogus verschenen die zover in detail ging.  

Daarnaast bevat het boek veel feiten over personen en gebeurtenissen. 

Zomede toelichting op en illustratie van vals gebruik en vermeende 

kantoornamen, zoals die van Kroë en Pontianak. 

In het hoofdstuk Administratief worden ook alle door de Indische 

Posterijen intern gebruikte poststempels beschreven. Zoals HB POSTE-

RIJEN V1 t/m V5 van de “afdeling Vervoer”. En nog meer door officiële 

instanties gebruikte stempels, zoals die van het Hoofdbureau der 

Posterijen zelf en aanverwante Diensten van het Gouvernement. 

 

 
Zoals gezegd is deze catalogus samengesteld en geschreven door 

ondergetekende. Hij wordt uitgegeven door de Studiegroep ZWP en 

verschijnt  deze zomer in druk. In oktober a.s. op de Postex 2014 in 

Apeldoorn wordt hij voor het eerst gepresenteerd. De voorinschrijving 

voor ZWP-leden start evenwel nu al voor € 30. De eerste druk/oplage is 

100 en de gewone prijs is € 35 (onder voorbehoud). De catalogus is 

verkrijgbaar bij de Studiegroep ZWP (mhseverijn@ziggo.nl).    

 

Maarten H. Severijn 

mailto:mhseverijn@ziggo.nl
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MIDDELEEUWSE SCHRIJFSELS 

Brandaan van Clonfert (484-577) was 

een abt uit Ierland, die daar  een 

aantal kloosters stichtte. Sint 

Brandaan, bijgenaamd De 

Zeevaarder, maakte veel zeereizen 

samen met zijn medebroeders en 

ontdekte  o.a. de Faeröer eilanden. 

  

Een van zijn zeereizen is beschreven 

in De Reis van Sint Brandaan, een 

Middelnederlands gedicht uit de 12e 

eeuw (hoewel de gebeurtenissen al 

eerder werden beschreven in een prozastuk uit de 9e of 10e eeuw). 

Hoewel  deze zeven jaar durende reis vol zit met mythische verhalen, 

schijnt hij hierin Amerika ontdekt te hebben. De Brit Timothy Severin 

stak met de curragh (met ossenleer beklede boot) in 1976 de oceaan 

over en landde in Canada. 

Stempel ter gelegenheid van expositie Catharijneconvent Utrecht. 

 

Van Den Vos Reynaerde is een episch 

dierdicht, dat geldt als een 

hoogtepunt in de Nederlandse 

middeleeuwse literatuur, 3469 

dichtregels in het Diets. De schrijver 

Willem (achternaam nog steeds niet 

officieel bekend) baseerde zijn epos 

op eerdere dierenverhalen. Reynaert 

zit vol met schurkenstreken. Er zijn 

tal van satirische verwijzingen te 
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vinden naar mens en maatschappij, vooral de adel en de geestelijkheid 

krijgen ervan langs. Allerlei aanknopingspunten in het verhaal met de 

stad Hulst leidde tot het predikaat: Hulst – Reynaertstad. 

 
 

Yvonne Kruse 
 

KLEIN BERICHT UIT HET NIEUWS (18-6-2014)  

 

Op een veiling in New York is 9,5 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) 

betaald voor een postzegel uit de negentiende eeuw. De postzegel uit 

Brits-Guiana is daarmee de duurste ter wereld. 

Veilinghuis Sotheby's schatte de 

postzegel tussen de tien en twintig 

miljoen dollar. Na twee minuten werd 

de postzegel al toegewezen aan een 

anonieme koper.                .                    

'Telkens als hij geveild en verkocht 

wordt, haalt hij de hoogste prijs ooit 

voor een postzegel', aldus een 

woordvoerder van Sotheby's. 'Het is 

altijd al de beroemdste zegel ter 

wereld geweest. Het is zo'n object dat 

door een groot mysterie omringd wordt.' De zegel was in het bezit van 

de in 2010 overleden multimiljonair John du Pont, een erfgenaam van 

het chemieconcern Du Pont. Hij overleed in de gevangenis op 72-jarige 

leeftijd waar hij een straf uitzat voor het doodschieten van de 

Amerikaanse worstelaar David Schultz. 

Bron: internet. 

 

Henk Jetten
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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 bij: 

- A.M. v.d. Giessen, tel. 070- 

3867303 (b.g.g. 010-2232442) 

voor Den Haag 

- H.A. de Haas, tel. 010-

2232442 of 06-55945199 (b.g.g. 

070-3867303) voor 

Leidschendam 

- B. Kruse, tel. 079-3512492 

(b.g.g. 070-3867303) voor 

Zoetermeer.  

 

Tafelgeld per tafel 

Leden €5,-, niet-leden €10,00 

  

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 6 september    13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 13 september  13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 20 september   13-16 uur 

 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 4 oktober     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 11 oktober     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 18 oktober      13-16 uur 

Zoetermeer    Veiling 

25 oktober 

v.a. 10 uur bezichtigen kavels 

aanvang veiling 13.30 uur 

 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 1 november    13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za  8 november    13–15.30 uur 

Aansluitend Algemene 

Ledenvergadering 

Leidschendam   Beurs 

za 15 november   13-16 uur 

 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 6 december     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 13 december   13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 20 december    13-16 uur         

mailto:ton.vbl@casema.nl

