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Van het bestuur

WELKOM
In deze economisch slechte tij-
den is het erg verheugend dat
we nog steeds nieuwe aanwas
voor onze vereniging krijgen.
En hoewel de jaarstukken voor
de volgende Algemene Leden-
vergadering nog niet klaar zijn
is het nu al duidelijk dat het le-
dental in 2011 nauwelijks is ge-
daald.
In de afgelopen periode trad
een tiental (wat een score zeg)
nieuwe leden toe tot de ZHPV.
Wij heten hen van harte wel-
kom. 
Jeugdlid, Simon van Gastel te
Leidschendam, de heren M.
Veerman, B. Schouten, J. Kars-
dorp, N. Palmer, E.F.M. van der
Geld allen te Zoetermeer, K.
Hommes te Waddinxveen, S.
Rotteveel te Den Haag, P.J.C.
Bezouwen te Rotterdam en tot
slot H. Mast te Voorburg.

IN MEMORIAM
Tegenover het goede bericht
van de nieuwe leden staat he-
laas dikwijls het bericht van het
overlijden van een van onze le-
den.
Op 10 december 2011 overleed
ons lid Mevr. C.C. Seyst van
Empel uit Zoetermeer op tach-
tigjarige leeftijd. Zij was actief

in het rondzendverkeer en be-
zocht regelmatig de beurs in
Zoetermeer. Wij wensen haar
nabestaanden sterkte met dit
verlies.

ZHPV 50 JAAR
Het is zo zoetjes aan algemeen
bekend, in 2013 bestaat de
ZHPV  50 jaar. Dat is een jubi-
leum dat je niet onopgemerkt
voorbij kunt laten gaan. En dat
is het bestuur ook echt niet van
plan. Maar, hulp van de leden is
daarbij onontbeerlijk. Er moet
een jubileumcommissie worden
gevormd en voor de bemensing
daarvan rekenen we op enkele
enthousiaste leden. Dus meld
je aan en laat het bestuur
niet in de kou staan.

  

WIJZIGINGEN IN N-A-W-
GEGEVENS
Het is kennelijk nog steeds niet
bij al onze leden bekend, maar
sinds een jaar heeft de ZHPV
een echte ledenadministrateur. 
Dus: Mutaties m.b.t. adres, te-
lefoonnummer, e-mailadres, be-
ëindiging lidmaatschap en
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eventuele andere persoonlijke
gegevens dienen aan hem, bij
voorkeur per e-mail, te worden
doorgegeven:
Ledenadministrateur ZHPV, 
J.A. Saarloos, 
Laboucherelaan 8, 2283 EH 
Rijswijk, 
e-mail: jsaarloos@hetnet.nl   

GROTE VEILING 
28 APRIL 2012
Op zaterdag 28 april 2012 orga-
niseren wij weer een veiling in
Buurtruimte Buytenrode, 
César Franckrode 60, 2717 BG
te Zoetermeer, waar vele ka-
vels onder de hamer komen.
Vanaf 10.00 uur ’s morgens tot
13.00 uur kunnen alle kavels
worden bezichtigd en om 13.30
uur begint de veiling. 
De veilingcommissie kent een,
nu nog, twee-mans bezetting,
maar aan versterking wordt ge-
werkt. Uiteraard zijn de nodige
vrijwilligers actief om er voor te
zorgen dat er voor u een goede
gezellige omgeving is waarin u
naar hartenlust kunt bieden op
dat ene kavel dat u echt ontzet-
tend graag aan uw verzameling
wilde toevoegen.
En weet u het nog? Het eindbod
is tevens het nettobedrag dat u
betaalt, wij rekenen geen tafel-
geld en geen toeslagen! Als u
mee gaat bieden betaalt u

slechts €  1,- aan biedrecht.
Daarvoor krijgt u een persoon-
lijke biedkaart, zonder zo'n
kaart is meebieden niet moge-
lijk.
Tot slot adviseren wij u gebruik
te maken van de kijkgelegen-
heid tussen 10.00 en 13.00 uur.
Zo heeft u een goede indruk
van hetgeen waarop u wilt gaan
bieden.
Wij wensen u een fijne dag en
een “goede vangst”.

De Veilingcommissie

RUILBEURS MET PVM 
SUCCES 
Op 26 november 2011 organi-
seerden de ZHPV en de Postze-
gelvereniging Monster (PVM)
een echte ruilbeurs in het Par-
tyrestaurant Vrienden in Poel-
dijk. 
Dit betrof een experiment op
initiatief van de PVM. Zij had-
den nog nooit een speciale ruil-
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beurs gehouden. Op de vereni-
gingsavonden werd slechts
mondjesmaat geruild. En ze wil-
den daar nu eens alle tijd voor
nemen. 
Bij de beurzen van de ZHPV zijn
semihandelaren nadrukkelijk
aanwezig en komt het pure rui-
len eigenlijk pas op de tweede
plaats. Dus ook voor de ZHPV
een experiment om het eens
anders te doen.

De doelstelling was dat vooral
gezelligheid voorop moest
staan. En dat is gelukt. Na een
gratis kopje koffie of thee en de
opening rond half elf werd er
aan alle tafels volop geruild en
tussen de bedrijven door gezel-
lig gebabbeld en nieuwe contac-
ten gelegd.

Het besluit om ook gezamenlijk
een eenvoudige lunch te gebrui-
ken was een voltreffer. Voor 10
euro werd van een zeer goed
verzorgde en smakelijke maal-
tijd genoten. Alle aanwezigen
(25 in getal) deden hier aan
mee en keken er later op de
middag met veel plezier op te-
rug. Ook de tombola met kwali-
tatief goede filatelistische prij-
zen was een succes.
Kortom het experiment is ge-
slaagd en er komt zeker een
vervolg. Daarover volgt te zij-
ner tijd nadere informatie.

ALGEMENE (VOORJAARS)
LEDENVERGADERING
Het bestuur van de ZHPV nodigt
haar leden uit tot het bijwonen
van deze vergadering op zater-
dag 7 april 2012. 
De vergadering wordt gehouden
in de Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60 te Zoeter-
meer, aanvang 15.30 uur, aan-
sluitend aan de reguliere beurs
aldaar.
Aansluitend aan de vergadering
worden twee gratis loterijen ge-
houden. 
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Een op basis van de vol ge-
stempelde contributiekaarten
van 2011 en een loterij onder
donateurs van de Jeugdafde-
ling.

AGENDA 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken

en mededelingen
4. Verslag van de Algeme-

ne Ledenvergadering 
van 19 november 2011 

a. Tekstueel
b. Inhoudelijk, c.q. 

naar aanleiding 
van 

5. Jaarverslag penning-
meester

6. Verslag Kascommissie
7. Algemeen Jaarverslag
8. Mededelingenblad
9. Verkiezing bestuursle-

den
10. Verkiezing kascommis-

sie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichting:
Agendapunt 4: 
In het Mededelingenblad nr. 3
van december 2011 is reeds
een kort verslag gepubliceerd.
Het definitieve verslag is op de
website onder de rubriek “Al-
leen voor Leden”  te lezen en
downloaden. Tevens ligt het tij-
dens de vergadering ter inzage
of kan het op aanvraag, telefo-
nisch (079-3610384) of per e-

mail (mac.j.bird@hetnet.nl) bij
de secretaris vooraf worden
toegezonden.
Agendapunt 5 en7:
De hier genoemde jaarversla-
gen zijn twee weken voor de
ALV op de website onder de ru-
briek “Alleen voor Leden” te le-
zen en downloaden. Deze ver-
slagen liggen eveneens tijdens
de vergadering ter inzage of
kunnen op aanvraag, telefo-
nisch (079-3610384) of per e-
mail (mac.j.bird@hetnet.nl  ) bij
de secretaris vooraf worden
toegezonden.
Agendapunt 8:
Het bestuur overweegt het blad
voortaan in kleur uit te geven.
De consequenties komen in dit
punt aan de orde. 
Agendapunt 9:
Dit jaar zijn de voorzitter en
tweede penningmeester (de
heer De Haas) statutair aftre-
dend. De heer De Haas stelt
zich herkiesbaar. Zoals bekend
bestaat de vacature voor voor-
zitter. Voor deze vacature is
nog geen kandidaat gevonden.
Daarnaast bestaat de vacature
Commissaris Veilingen. Voor
deze vacature draagt het be-
stuur de heer A.J.W. Huiskamp
(voorzitter van de veilingcom-
missie) voor.
Op grond van artikel 7 van het
Huishoudelijk Reglement kun-
nen kandidaten worden voorge-
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steld. Er bestaan nog enkele
vacatures binnen het bestuur
en met nieuwe kandidaten kan
zo nodig een nieuwe taakverde-
ling tot stand komen.

HAAGSE BEURS OP NIEU-
WE LOCATIE
Eindelijk was het dan zover. Op
11 februari j.l. hielden we onze
eerste beurs in het gebouw van
de Wijkvereniging Zuiderpark
aan de Escamplaan in Den
Haag.
En om maar direct het goede
nieuws te melden, HET WAS
EEN GROOT SUCCES. Ondanks
de winterse omstandigheden
waren er meer bezoekers dan
op het vorige adres en we wer-
den er op een zeer plezierige
manier (onder meer door enke-
le enthousiaste bestuursleden
van de wijkvereniging) ontvan-
gen. Maar het belangrijkste is
dat zowel de tafelhouders als de
bezoekers uitermate tevreden
waren over de sfeer en entoura-
ge. Een gezellige bar (waarvan
wordt gefluisterd dat de prijzen
vooroorlogs zijn) en volop ruim-
te in de zaal, zowel voor de ta-
felhouders als bezoekers.
Om deze indrukken te illustre-
ren een foto van de zaal terwijl
daar een damtoernooi onder
auspiciën van de wijkvereniging
plaats vindt.

We hopen, na de omzwerving
van de afgelopen jaren in de
wijk Moerwijk, nu een perma-
nente plek gevonden te hebben
voor al onze Haagse leden en
geïnteresseerden.
Aan de zaal, de bediening en
andere faciliteiten zoals bereik-
baarheid en goede parkeermo-
gelijkheden zal het niet liggen.
Wel aan u,
leden van de ZHPV !!

Evolutie in postze-
gels verzamelen

Ik heb als kind het voorbeeld
van mijn vader gevolgd en ben
al jong begonnen met het ver-
zamelen van postzegels. Uiter-
aard zoals bij mijn vader werd
het een landen verzameling. Nu
ik in de tijd terug denk komt de
vraag naar voren over het ple-
zier van verzamelen. We ken-
nen allemaal het beeld van vak-
jes vullen en de collectie laten
groeien naar volledigheid. Daar
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beleven we zeker plezier aan al-
hoewel de meesten van ons
geen volledige collectie kunnen
realiseren omdat de prijs van
de laatste ontbrekende zegels
meestal erg hoog is. Toch vol-
harden velen in deze manier
van verzamelen. Het is mij op-
gevallen dat in de loop van de
jaren er veranderingen optre-
den. Sommigen gaan over naar
thematisch sparen maar de
keuze van het onderwerp is ui-
teraard strikt persoonlijk en
soms moeilijk te bepalen. Ikzelf
ben nogal gecharmeerd door de
varianten en in het bijzonder de
afwijkingen bij de gravure van
de postzegels. Het zelf uitzoe-
ken van varianten vind ik erg
leuk maar hiervoor heeft men
heel wat postzegels nodig wat
niet altijd evident is. Ik doe het
met gestempelde zegels. On-
langs is mij opgevallen dat lich-
te wijzigingen in het beeld ook
erg leuk kunnen zijn. Hierbij
denk ik aan de eerste zegels
van de republiek Tsjecho-Slo-
wakije met en zonder zon op de
achtergrond. Erg goedkope ze-
gels maar leuk om uit te zoe-
ken.

Met zon achter de rechterhoek
van het gebouw

   

Zonder zon achter het gebouw

  

Eenzelfde situatie doet zich
voor bij de oude zegels van
“Thurn und Taxis”  maar hier
zijn de zegels heel wat duurder.
Ik heb enkel één van deze ze-
gels toegevoegd omdat het
moeilijk is om de verschillen te
laten zien.

      

Tenslotte naar een variant die
ik na het afweken van de bin-
nenkomende post heb gevon-
den. Blijkbaar is het geen uni-
cum daar dit soort variant te
koop wordt aangeboden via In-
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ternet. Zoals blijkt zit de afwij-
king in de foute tanding. Vroe-
ger werden zegels met het oog
op fouten in tanding gecontro-
leerd.  Bij de huidige zelfkle-
vende zegels is dit niet meer
waar te nemen.
Zie linker bovenhoek.

        

Een verzamelaar 

ANTWERPEN
Antwerpen presenteert zichzelf
als Scheldestad, Rubensstad,
Diamantstad, modestad kortom
een wereldstad in zakformaat.
Het is een zeer druk bezochte
stad die dus niet alleen bekend
is door de Schelde en de Onze-
Lieve Vrouwkathedraal.

De naam Antwerpen zou zijn af-

geleid van de naam van haar
eerste bewoners die de Andou-
erpi werden genoemd door de
heilige Eligius tijdens zijn po-
ging tot hun bekering in het
midden van de 7de eeuw.
Bij een wandeltocht door het
historisch centrum komt men
langs het Steen, de Bourla (the-
ater) en de Grote Markt.

   Het Steen

            Bourla

     

Op de Grote Markt staat het
standbeeld van Brabo dat in
1887 werd gemaakt. De legen-
de zegt dat Brabo, een Romein-
se soldaat, de hand afhakte van
de reus Antigoon en de hand in
de Schelde wierp. De reus zelf
hakte voorheen de hand af van
degenen die geen tol wilden be-
talen. 
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Verder is er de Onze-Lieve
Vrouwkathedraal waarvan de
bouw begonnen is in de 14de

eeuw en een hoogte heeft van
123 meter. Men ziet er prachti-
ge beelden, fresco’s en natuur-
lijk schilderijen van Pieter Paul
Rubens waaronder de kruisaf-
neming. 

  

Antwerpen heeft ook een groot
aantal musea zoals het open
lucht Middelheim museum
waarvan hierbij een paar af-
beeldingen.

   

       

Het Etnografisch museum met
hieronder enkele stukken.

    

Het Rubenshuis met in de tuin
het beeld van Hercules.
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Verder is ook de Broodjeskapel
het vermelden waard omdat zij
in een ver verleden als eerste
school in Antwerpen zou gefun-
geerd hebben.

      

Uiteindelijk naar het  het stati-
on “Antwerpen Centraal”. Van
1873 tot 2007 was het een kop-
station waar alle treinen
moesten keren. Na een jaren-
lange verbouwing is het in 2007

weer in gebruik  genomen. De
stationshal is in haar oude glo-
rie hersteld en is een pronkstuk
geworden. Verder heeft men
twee doorgaande ondergrondse
spoorverbindingen aangelegd
die ook de moeite waard zijn.
Hieronder een deel van de in-
komsthal.

Om af te sluiten even vermel-
den dat niettegenstaande de
onafhankelijkheid van België
Antwerpen niet alle banden met
Nederland heeft verbroken. Ko-
ningin Beatrix draagt de titel
van Burggravin van Antwerpen.

Herwig Pauwels
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DE LOCATIES
Zoetermeer:
Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Leidschendam
De Schuitejager,
Scheepswerf 18

Den Haag
Wijkvereniging 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 er-
voor 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,-
In Zoetermeer:
Leden € 2,50, niet-leden € 5,-

RONDZENDVERKEER
Voor informatie en vragen kunt
u contact opnemen met:

LEIDER RONDZENDVERKEER:
F.A. van Bleyswijk, Rijswijk,
070 3935151 Giro 5415900
t.n.v. Leider Rondzendverkeer
ZHPV te Rijswijk
ton.vbl@casema.nl

Activiteiten

Den Haag      Beurs 
za 31 maart         13-16 uur
(i.p.v. 14 april)

Zoetermeer         Beurs  
za 7 april      13-15.30 uur
Ledenvergadering
vanaf 15.30 uur

Leidschendam    Beurs
za 21 april           13-16 uur

Zoetermeer     Veiling
za 28 april
v.a. 10 uur bezichtigen kavels
aanvang veiling 13.30 uur

Zoetermeer        Beurs
za 5 mei        13-16 uur
      
Den Haag           Beurs
za 12 mei            13-16 uur

Leidschendam    Beurs
za 19 mei     13-16 uur

Zoetermeer     Beurs
za 2 juni     13-16 uur

Den Haag     Beurs
za 9 juni     13-16 uur

Leidschendam   Beurs
za 16 juni     13-16 uur

Zoetermeer     Beurs
za 7 juli     13-16 uur
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