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VAN HET BESTUUR  

Van harte welkom 

Sinds editie 3 (september) hebben zich vier nieuwe leden aangemeld, te 

weten mevrouw M.C.W. Steijaart Gomes uit ‘s-Gravenzande, het jeugdlid 

Bryan Boersma en de heer T.J. Haan beiden uit Zoetermeer en de heer G. 

Rotteveel uit Rozenburg. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen 

veel plezier met hobby binnen de ZHPV. 

 In memoriam 

Helaas ontvielen ons kort geleden twee leden. De heer H.J. Walhain uit 

Leidschendam overleed in augustus, hij was sinds 1990 lid van onze 

vereniging. Het overlijdensbericht van de heer A. van der Noordt bereikte 

ons in september. Hij was twee jaar lid van de ZHPV en deelnemer aan 

het rondzendverkeer. 

Wij wensen de familie van beide heren veel sterkte toe.  

Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 

januari 2013 in het Gebouw van de 

Wijkvereniging Zuiderpark, Escamplaan 

55 te Den Haag. De receptie begint om 

half vier, aansluitend aan de beurs 

aldaar. Deze receptie is een uitgelezen 

gelegenheid voor de leden uit Zoetermeer en Leidschendam om met deze 

gezellige locatie kennis te maken en om onder het genot van een hapje en 

drankje te toosten op een voorspoedig en postzegel-rijk 2013.  

Kort verslag ALV 20 oktober 2012 

De najaars-ALV vond plaats in De Plint, onze nieuwe locatie in 

Leidschendam. Hoewel de opkomst op de beurs voorafgaand aan de ALV 

boven verwachting was, viel die voor de ALV tegen, totaal 22 deelnemers. 

Het is eigenlijk ontluisterend dat zoveel tafelhouders, die toch een 
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belangrijke rol in de activiteiten van de vereniging vervullen, het bij de 

ALV laten afweten. 

Maar het was verheugend dat tijdens de vergadering twee “nieuwe 

gezichten” aanwezig waren, te weten Simon Rotteveel, die inmiddels in 

het bestuur de rol van voorzitter ad interim vervult en Heiko de Vries die 

(voorlopig twee keer) als veilingmeester gaat optreden. 

Het verslag van de ALV van 7 april 2012 en het 

werkplan 2013 werden ongewijzigd 

goedgekeurd. Anders ging het met de 

begroting 2013. Afgezien van de vraag waarom 

de kosten voor de loterijen hoger zijn dan de 

opbrengsten (gevolg van het feit dat er ook 

gratis loterijen zijn) ging het vooral om de 

opgevoerde kostenpost van het jubileum. Nadat duidelijk was gemaakt 

dat de kosten voor het jubileum in 2013 ten laste van de balanspost 

“Voorzieningen manifestaties” gebracht moeten worden en niet 

(nogmaals) als kostenpost moeten worden opgevoerd werd besloten de 

begroting hieraan aan te passen.  

Tijdens de rondvraag werd het idee 

geopperd om de publicatie van 

persoonlijke postzegels in het blad Collect 

van PostNL op de website te archiveren. 

Dit om te kunnen nagaan welke 

persoonlijke postzegels in een te jureren 

tentoonstellingscollectie mogen worden 

opgenomen. Er zal worden bezien of de 

onlangs verschenen catalogus van 

persoonlijke zegels van de NVPH hiervoor 

kan dienen en zo niet of archivering van 

de publicaties in Collect op onze website 

wenselijk en/of mogelijk is. 

Het definitieve verslag van deze ALV en 

de aangepaste begroting zijn voor de 

leden verkrijgbaar bij de secretaris en zijn op de website in de rubriek 

“Alleen voor leden” te downloaden. 
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Bijzondere ruilbeurs 

De Postzegel Vereniging Monster (PVM) en de ZHPV organiseren weer een 

gezamenlijke ruilbeurs. En wel op zaterdag 23 februari 2013. Hierbij 

staan gezelligheid en het leggen van contacten voorop. De bijeenkomst 

begint tussen tien uur en half elf met een gratis kopje koffie of thee.  Na 

een gezamenlijke lunch en een tombola met aantrekkelijke, vooral 

filatelistische prijzen eindigt de beurs om vier uur. Alle bezoekers brengen 

dus ook te ruilen materiaal mee. 

 

De leden van beide verenigingen kunnen dus nieuwe bronnen aanboren en 

nieuwe contacten leggen. Partner en/of introducé, kortom elke 

postzegelliefhebber is van harte welkom. Leden die een prijs voor de 

tombola willen afstaan kunnen die, liefst enkele dagen vooraf, bij een van 

de organisatoren of bestuursleden afgeven.  

De beurslocatie is wederom: Partyrestaurant Vrienden, Voorstraat 71-75,  

2685 EK Poeldijk. In de straat achter het restaurant en directe omgeving 

is ruim voldoende parkeergelegenheid. De entree bedraagt deze keer € 2,- 

p.p. Er wordt geen tafelgeld geheven. De lunch (kosten € 10) komt ook 

voor rekening van de deelnemers.  

Aanmelding voor deelname aan deze unieke ruilbeurs 

kan met het aanmeldingsformulier dat op onze beurzen 

beschikbaar is. Dit formulier is ook te downloaden van 

de website van de ZHPV, www.zhpv.nl en kan worden 

ingeleverd aan de bestuurstafel tijdens een van onze 

beurzen of worden gezonden aan Arie van der Giessen, 

Loolaan 46, 2271TN Voorburg of aan Jan Vogel,  

Abeelzoom 52, 2719 GT Zoetermeer.  

Aanmelden tot uiterlijk maandag 21 januari a.s. 

http://www.zhpv.nl/
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Alle ZHPV-reglementen digitaal 

 

De ZHPV heeft voor praktisch alle activiteiten die zij onderneemt een 

reglement opgesteld. Het zijn de volgende:  

 Statuten 

 Huishoudelijk reglement 

 Beurs reglement 

 Veiling reglement 

 Rondzendverkeer reglement  

 Commissie nalatenschappen reglement. 

Onlangs zijn deze allemaal gedigitaliseerd met de bedoeling om ze, met 

uitzondering van de statuten, indien nodig te moderniseren. 

Dat laatste moet nog gebeuren en daarmee is het bestuur druk bezig. 

In afwachting van die modernisering, die te zijner tijd door de Algemene 

ledenvergadering moet worden goedgekeurd, blijven de huidige 

reglementen uiteraard gewoon van kracht en heeft het bestuur besloten 

ze op de website te plaatsen. Zodat er geen papieren voorraad van 

aangehouden hoeft te worden en zo toch voor iedereen, jong of oud 

toegankelijk zijn.. 

 

      
 

Gezocht/Oproep 

 

Wie van de leden beschikt over 

exemplaren van het mededelingenblad 

van de ZHPV over de periode 1988-

1991 en wil deze ter completering van 

het ZHPV-archief aan de vereniging 

afstaan. 

Contact hierover graag met de secretaris, tel: 079-3610384 of email: 

mac.j.bird@hetnet.nl. 

mailto:mac.j.bird@hetnet.nl
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Hoera, we hebben een voorzitter 

Voor onze leden die de Priority Mail (de 

nieuwsbrief van de ZHPV) ontvangen is dit oud 

nieuws. En de tamtam zal ondertussen ook wel 

zijn werk hebben gedaan. Maar toch wil het 

bestuur met veel genoegen de mededeling zoals 

gedaan in PM hier herhalen. 

Op 11 april j.l. werd een oproep aan alle leden 

verzonden onder meer voor de vacature van 

voorzitter. En deze oproep heeft succes gehad. 

Enige tijd geleden heeft ons lid Simon Rotteveel uit Den Haag zich 

aangemeld voor vervulling van deze vacature. Na enkele gesprekken en 

een kennismaking met het bestuur heeft hij zijn aanmelding bevestigd en 

is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de ZHPV een uitstekende 

voorzitter aan hem zal hebben.  

De heer Rotteveel heeft in het verleden diverse bestuurlijke functies in 

verschillende verenigingen bekleed. Hij is 64 jaar oud en enthousiast om 

de voorzittershamer ter hand te nemen. Van af september heeft hij zitting 

genomen in het bestuur als interim-voorzitter. Uiteraard zal hij pas in de 

Algemene Voorjaars-ledenvergadering van 2013 formeel als voorzitter 

kunnen worden benoemd. 

Het bestuur wenst hem veel succes toe in deze belangrijke rol voor de 

toekomst van de ZHPV. 

MET TROTS PRESENTEREN WIJ …. 

… het nieuwe logo van de ZHPV. Het oude logo, wordt na 50 jaar dienst, 

vervangen door een moderner en kleurrijker exemplaar. Vanaf 1 januari 

2013 verschijnt er een nóg fleuriger jubileumlogo, dat gedurende het 

jubileumjaar 2013 op grote schaal gebruikt gaat worden. U komt het dan 

bijvoorbeeld tegen op onze website www.zhpv.nl. Neemt u hier regelmatig 

een kijkje dan blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes die verband houden 

met ons jubileumfeest.  

                                 

http://www.zhpv.nl/
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Nieuwsgierig geworden? Per 1 

januari 2013 liggen onze nieuwe 

flyers klaar op onze beurzen. Neem 

er een mee, dan heeft u alvast een 

voorproefje van wat u te wachten 

staat. Wij gaan intussen verder met 

de uitwerking van alle daarin 

genoemde evenementen. U hoort 

weer van ons. 

De jubileumcommissie 

                                                                           

 

PATRICK WINT NIET VAN, MAAR MET DRACULA 

Op zondag 4 november j.l. ging ons Jeugdlid Patrick Peschke samen met 

Hans Peschke (jeugdleider) naar Pro Phila 2012 in Helmond, waar zijn 

verzameling “Dracula…Niet dood te krijgen!!! / Dracula…The Un-dead” 

tentoon werd gesteld. Patrick was in de veronderstelling dat zijn 

verzameling in categorie 3 bij de jeugd beoordeeld zou worden door de 

jury. Tijdens het jurygesprek bleek hiervan niets waar te zijn. De jury had 

besloten de verzameling door te zetten naar de volwassenen, zij waren in 

de veronderstelling dat 

Patrick niet meer tot de 

jeugd behoorde, 

aangezien hij in 

september 22 jaar is 

geworden. De regel 

schrijft anders voor: 

“Een inzender die op 

peildatum 1 januari van 

een kalenderjaar 21 jaar 

is en gedurende dat 

kalenderjaar de leeftijd 

van 22 bereikt mag het 

gehele kalenderjaar bij 
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de jeugd exposeren”. Na een positief en leuk jurygesprek, gaf de jury het 

compliment dat het een verzameling is om de vingers bij af te likken, dit 

blijkt dan ook uit de beoordeling. Voor de eerste keer een deelname bij de 

volwassenen en meteen de hoogste bekroning, goud, met 85 punten en 

een ereprijs behaald. De ere prijs is een schilderij van kunstenares 

Giovanna van Kraaij-Antonio. Dit aantal punten is het hoogst gegeven 

aantal punten tijdens deze tentoonstelling zowel voor een thematische 

inzending als voor de overige klassen.  

Proficiat Patrick. 

INTERESSANT BEDROG 

 

Begin 2012 was bij de Brievenbeurs 

in Gouda deze intrigerende kaart te 

koop. Het is een oude, vooroorlogse 

kaart met een portret van de Meiji 

Keizer(1852 -1912).  

 

De kaart is jaren later gebruikt om 

dit vreemde product te creëren. Het 

is goed te weten dat tot 1945 

Japanse karakters van rechts naar 

links werden afgedrukt. Op de 

adreszijde van deze kaart moet dat 

van boven naar beneden. 

 

De kaart is voorzien van de Cherry 

Blossom-postzegel van 2 sen. De 

kaart is afgestempeld met het zgn.  

Shibuya scenic-stempel.  

Dit stempel van 37-1-27 (27 

januari 1962 volgens onze jaartelling) is correct. Dit is een van de meest 

populaire speciale stempels met de hond Hachiko, dat met een paar kleine 

wijzigingen nog steeds gebruikt wordt. Verderop kom ik nog op de hond 

Hachido terug.  

De postzegel lijkt een echte 2 sen Cherry Blossom zegel, voor het eerst 

uitgegeven in 1872. In 1962 was het tarief voor een lokale briefkaart 5 

Yen, 250 maal de nominale waarde van de zegel. 
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 De hoge inflatie in 1945 heeft 

ervoor gezorgd dat de zegels 

van voor die tijd niet meer 

gebruikt konden worden. De 

filatelistische waarde van een 

echte zegel van 2 sen was al 

meer dan die 5 yen. 

Het stempel is duidelijk op 

verzoek geplaatst, omdat de 

kaart niet verstuurd kan zijn. 

Het adres op de kaart, dit is de 

rechter verticale kolom bestaat 

niet. Vertaald staat er 

Yanagawa-KitaKu 2-1. Er is 

geen wijk in Tokio met deze 

naam. Ook de naam van de 

geadresseerde, de linker 

kolom, is niet duidelijk. De 

meest gebruikte uitspraak van 

de karakters is Nishida Yukiko, 

maar ze kunnen ook gelezen 

worden als Nishida Sachiko. 

Nishida Sachiko was toen een 

beroemde zangeres, maar voor die naam werden andere Chinese 

karakters gebruikt. Japanse namen hebben geen vaste uitspraak. 

Iedereen mag zelf bepalen welke uitspraak gebruikt wordt. Dat geldt 

vooral voor de voornaam, die in Japan volgt op de familienaam. 

Normaal wordt een poststempel alleen gezet met een zegel van het juiste 

tarief. Niet alleen was de nominale waarde van de 

zegel te laag, maar de zegel was niet meer geldig 

na 31-12-1953. Welke postbeambte weet precies 

welke zegels nog geldig zijn? Het stempel had dus 

niet gezet mogen worden. Deze zegel blijkt 

afkomstig te zijn van een souvenir velletje zoals 

die tussen 1961 en 1963 zijn uitgegeven door de 

Japan Postage Stamp Publicity Authorization 

omdat 90 jaar daarvoor de eerste Japanse zegels 

werden uitgeven. 
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Op de achterkant van de zegels staan twee Chinese 

karakters die “reproductie” betekenen. Deze opdruk 

is heel vaag door het zegel heen te zien. De 

ongetande herdruk is later voorzien van een grove 

perforatie om hem te doen lijken op een echte zegel. 

Als de postbeambte had geweten dat de zegel niet 

echt was, was het stempel zeker niet gezet. Dit 

stempel is van een van de hoofdpostkantoren van 

Tokyo waar het altijd druk is en men te weinig tijd 

heeft om goed naar de zegels te kijken. 

 

Nu nog even aandacht voor 

de hond in het stempel. 

Shibuya is een van de grote 

treinstations in het westen 

van Tokyo, waar veel trein, 

metro en bus lijnen bij elkaar 

komen. De trouwe hond 

Hachiko wachtte daar elke 

dag op zijn baas als die ’s 

avonds terug kwam van zijn 

werk. Nadat zijn baas in 

1925 was overleden op de 

Waseda universiteit, bleef 

Hachiko dagelijks naar het 

station gaan om te wachten 

op een baas die nooit meer 

terug zou komen. Het beeld 

van Hachiko staat voor de 

hoofdingang van het station, 

vlak bij de drukste 

voetgangers oversteekplaats 

van Japan. 

 

Pierre Tissot van Patot 

 

BERLIJN (deel 2) 
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Tussen 1859 en 1866 werd er een grote synagoge gebouwd. Deze werd 

tijdens de Kristallnacht in 1938 geplunderd. Na een bombardement in 

1943 bleef er alleen een ruïne over. In 1988 is begonnen met de herbouw. 

De oudste kerk van Berlijn is de “Nicolaikirche”. De 

bouw startte in 1230 en werd voltooid rond 1450.In 

1876 werd een grondige restauratie doorgevoerd. 

Beschadigingen van de tweede wereldoorlog werden 

pas tussen 1977 en 1987 hersteld. Nu wordt het 

gebruikt als museum en 

concertzaal. 

 

De “Marienkirche” werd kort na 

de “Nicolaikirche” gebouwd. 

Onderdelen van de kerk zoals de 

sacristie zijn nog in originele vorm bewaard. 

In 1861 werd het middeleeuws raadshuis 

afgebroken en begon men met de bouw van het 

“Rote Rathaus” dat in 1869 werd voltooid. De stijl 

van het gebouw is ontleend aan de Italiaanse 

renaissance. Sinds 1991 is het weer de zetel van de 

burgemeester van het herenigde Berlijn.  

  

 

Het plein “De Alexanderplatz” kreeg zijn naam in 

1805 ter gelegenheid van een bezoek van de 

Russische tsaar Alexander I. Het plein was ooit  

een knooppunt van de S-bahn, drie U-bahn lijnen, 

zeventien tramlijnen. Tijdens de DDR tijd zou het 

worden uitgebouwd tot het hart van Oost-Berlijn 

maar het werd het meest sfeerloze plein van 

Europa. 

In het “Grunewald” gebied 

staat er het slot “Jagdschloss 

Grunewald” dat in 1542 werd 

gebouwd op verzoek van 

Keurvorst Joachim II. Het is nu 
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een museum. Men vindt er ook een 55 meter hoge toren de 

“Grunewaldturm” die in 1897 werd gebouwd ter herdenking van de 

honderdste geboortedag van Wilhelm I. Het heeft een panoramaplatform 

met uitzicht over het Havelgebied. 

 

Het Pergamon museum, genoemd 

naar een staat in Klein- Azië, 

heeft een pracht aan antieke 

voorwerpen. Op een postzegel 

staat het Zeus altaar afgebeeld. 

Tenslotte wellicht het bekendste 

beeld van Berlijn de “Brandburger 

Tor”. Rond 1850 werden de 

stadsmuur en de poorten gesloopt. De Brandburger Tor is als enige poort 

overgebleven. De bouw ervan is geïnspireerd op de poort van de Akropolis 

in Athene. Op het dak van de poort staat het 

beeld van Victoria. 

Ik weet zeer goed dat ik slechts een sluier van 

Berlijn oplicht. Bij mijn zoektocht naar 

postzegels over Berlijn kwam ik er een zestigtal 

tegen. Iets teveel voor een kort artikel. 

Herwig Pauwels 

 

DE ZHPV-VEILING 

De najaarsveiling met bijna 500 kavels is weer achter de rug. De 

toezending van het veilingboekje aan alle leden heeft zeker aan deze 

levendige veiling bijgedragen. Op de kavels Nederlandse zegels werd 

aardig geboden. Na de pauze kwam een aantal betere verzamelingen 

onder de hamer die voor ruim meer dan de inzet weggingen. Een 

geslaagde veiling, goed geleid door de nieuwe veilingmeester Heiko de 

Vries. Schrijf vast de datum 27 april 2013 in je agenda, dan is de 

voorjaarsveiling.  

Kavels kunnen nu al ingeleverd worden. De nodige documenten zijn te 

downloaden vanaf de ZHPV-site. Voor het inleveren van kavels op de 
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beurzen van Den Haag of Leidschendam kun je een afspraak maken met 

een van de leden van de veilingcommissie (zie de website). Op de beurs 

van Zoetermeer als altijd 1 lid aanwezig. Uit de op de veiling gehouden 

enquête is naar voren gekomen naar welke verzamelgebieden vraag is. 

Voor aanbieders van kavels kan onderstaand overzicht handig zijn zodat 

men gerichter kavels kan aanbieden. 

 

LANDEN:     

Alderney Amerika (noord en zuid) Antarctica 

Aruba Australië België 

Berlijn (va 1949) Bund (recent gebr.) Canada 

Caribisch Nederland Curaçao Duitsland 

Egypte Engeland Europa (O en W) 

Federatie van Rhodesië Frankrijk (klass. gebr.) Guernsey 
Ierland Indonesië Isle of man 

Israël Japan Jersey 
Liechtenstein (gebr.) Luxemburg (gebr.) Malaysia 

Nederland (ook recent 
gebruikt) Nederlandse Antillen Nederlands-Indië 
Ned. Nieuw-Guinea Nieuw-Zeeland Overzeese gebieden 

Suriname Verenigde Staten Wereld 

Zuid-Rhodesië 
Zwitserland (ook recent 
gebruikt)   

MOTIEF:     

Auto's Dieren Heuvels (gest. tot 1940) 
Honden Landkaarten op zegels Paarden 

Schepen Uilen Vaartuigen 
Vliegtuigen Vogels Vuurtorens 

 

De Veilingcommissie:  

Andrew, Heiko, Marnix 

 

WAAR BEGINT EN EINDIGT HET VERZAMELEN? 

Uiteraard wordt hier alleen over postzegels verzamelen geschreven. Het 

begin is meestal toevallig omdat men leuke postzegels ziet of omdat men 

met de filatelie in aanraking komt via verzamelaars. Ikzelf heb tijdens 

mijn legerdienst iemand leren kennen die altijd denigrerend sprak over 
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het verzamelen van postzegels. Op een zekere dag liet die man mij een 

verzameling zien die van zijn vader afkomstig was.  

Toen ik hem vertelde dat de verzameling heel wat waarde had sloeg hij 

om als een blad en werd zelf verzamelaar. Toch wil ik mij beperken tot de 

klassieke landenverzameling. Velen gebruiken de voordrukalbums en de 

verzamelaar kan hierbij “vakkenvuller” worden genoemd. 

Landenverzamelaars kunnen een probleem hebben met vellen die 

verschillende types zegels bevatten. Alleen het vel bewaren of ook de 

zegels apart verzamelen? DAVO levert zelfs extra bladen voor de tweede 

mogelijkheid.  

Als Zwitserland verzamelaar kwam ik via een beurs erachter dat het vel 

INTERNABA 1974 onderaan een nummer heeft. Het nummer verandert 

van 1 tot 15. Ikzelf 

had slechts één vel 

in mijn 

verzameling. De 

prijs van de 

complete set viel 

mee en daarom heb 

ik besloten de 

complete set aan te 

schaffen en deze is 

via extra blanco 

bladen in mijn 

verzameling 

opgenomen. Hierbij 

het vel met het 

nummer rechts 

onderaan. 

 

Waar eindigt het verzamelen? 

Herwig Pauwels  
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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, 0703867303 

(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, 

070 3935151 Giro 5415900 

t.n.v. Leider Rondzendverkeer 

ZHPV te Rijswijk 

ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 

 

Zoetermeer        Beurs  

za 5 januari         13-16 uur  

 

Den Haag        Beurs  

za 12 januari          13-15.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie v.a. 15.30  

 

Leidschendam      Beurs 

za 19 januari          13-16 uur 

 

Zoetermeer          Beurs 

za 2 februari          13-16 uur 

 

Den Haag        Beurs 

za 9 februari           13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 16 februari         13-16 uur 

 

Zoetermeer          Beurs 

za 2 maart             13-16 uur 

 

Den Haag             Beurs 

za 9 maart             13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 16 maart            13-16 uur 

      

mailto:ton.vbl@casema.nl

