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DE ZHPV BESTAAT 50 JAAR.
Vijftig jaar geleden werd in het najaar de Zuid
Hollandse Postzegel Vereniging opgericht.
In die tijd was ik nog een jongen en ook al bezig
met het verzamelen van postzegels. Dit kwam
door mijn neef. Die heeft mij besmet met het
postzegelvirus en ik wist toen niet dat ik dat nooit
meer kwijt zou raken.
Postzegels verzamelen was niet alleen leuk, het
was ook een geldbelegging. Je zag in de catalogi
dat sommige series wel met 30% per jaar stegen. Daardoor waren ze
ook gewild. Op een veiling werd gewoon meer geboden dan de toen
geldende catalogusprijs en daarbij moest ook nog eens tafelgeld worden
betaald door de koper in spé.
Later, toen ik trouwde en wij kinderen kregen, was het voor de doorsnee
verzamelaar nog steeds een kostbare hobby. Elke keer weer nieuwe
uitgaven die je wel wilde hebben, maar er niet altijd het geld voor wist te
vinden. Dure zegels werden gewoonweg niet aangeschaft en om die
reden week je uit naar een ander verzamelgebied. Als beginnend
verzamelaar kon je daar nog met veel plezier aan gaan bouwen tot ook
dit verzadigd raakte. En dan begon het weer van voor af aan met een
nieuw land of onderwerp en werd de collectie alleen maar uitgebreider.
Ik ben onbewust met de ZHPV in aanraking gekomen toen ik hier en
daar probeerde postzegels op de kop te tikken. Het was gemeengoed dat
je op woensdagmiddag en zaterdag naar het Noordeinde kon gaan.
Onder de “boom” stonden de handelaren hun waar te slijten. Ik ging ook
af en toe op zaterdag naar het hoofdpostkantoor in de Torenstraat omdat
daar een beurs was. Die van de ZHPV dus.
Tijdens mijn kennismakingsrondje binnen onze vereniging sprak ik ook
met diverse leden die al heel lang verbonden zijn aan de ZHPV. Een
daarvan is Arie van Haastrecht, een van de oprichters van de ZHPV. Wij
spraken soms over de geschiedenis van verzamelen van postzegels en
de tijd van toen. Immers, vijftig jaar geleden was verzamelen een
normaal tijdverdrijf. De televisie bestond nog niet zo lang en zond nog
maar kort uit, van 20.00 uur tot 22.30 uur met een heel erg beperkt
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zenderaanbod. in de winter moest je daarom op zoek naar een
tijdverdrijf dat niet al te veel geld kostte. Vooral werden lucifermerken,
suikerzakjes, sigarenbandjes en speldjes verzameld, naast postzegels.
En de postzegels kwamen gewoon van een brief of pakje en waren
gestempeld.
Maar met het verstrijken van de tijd kwamen er nieuwe ontwikkelingen
in de samenleving. De welvaart nam toe en de doorsnee verzamelaar
kon zich steeds meer permitteren. Toch raakte verzamelen op de
achtergrond door steeds meer televisieaanbod, zowel qua zendtijd als
het aantal zenders. Daarbij was ook nog de komst van de computer. Die
ontwikkelde zich razendsnel en vooral spelcomputers waren (en zijn nog
altijd) erg in trek. Om die reden is de aanwas van jonge leden in
vergelijking met vroeger ook flink afgenomen.
De computer wordt ook gebruikt om er op internet mee te werken. De
combinatie van verzamelen van postzegels en het gebruik van internet is
een gouden greep gebleken. Er is een bloeiende handel van materiaal
dat van achter de computer kan worden bekeken en digitaal worden
verkocht, aangeschaft en/of betaald. De post stuurt het nog wel van het
ene adres naar het andere.
Ook de ZHPV maakt dankbaar gebruik van de computer en het internet.
Dit om al haar leden ook op deze wijze te kunnen benaderen. Los
daarvan wordt ook op de ouderwetse manier gecommuniceerd en
kunnen gedrukte versies op aanvraag via het secretariaat worden
verstrekt.
In mijn kennismakingsrondje heb ik kunnen zien dat de ZHPV erg
veelzijdig is. De leden kunnen in velerlei opzicht hun hobby beoefenen en
er is veel kennis aanwezig. Deze veelzijdigheid is natuurlijk te danken
aan het grote aantal leden die dit als vrijwilliger uiteindelijk ook mogelijk
maakt. Zij spannen zich in om de hobby breed toegankelijk en levendig
te houden. De leden worden gewoon op hun wenken bediend. Dat
verklaart wellicht de jaarlijkse toetreding van flink wat nieuwe leden,
waarbij gelukkig ook jeugd.
Ik wil alle leden van harte feliciteren met het vijftig jarig jubileum van
hun postzegelclub. Een springlevende vereniging met toekomstperspectief. Ik ben er trots op daarvan voorzitter te mogen zijn.
Simon Rotteveel.
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VAN HET BESTUUR
Nieuwe leden
In de afgelopen periode hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.
Dat zijn het jeugdlid Matthias van Aalst te Voorburg en de heer M. Spui
te Den Haag. Wij wensen hen veel plezier bij het bedrijven van hun
hobby bij de ZHPV.

In memoriam
Helaas moeten we drie sterfgevallen melden. In juni overleed de heer
G.H.M. Koper uit Zoetermeer op 76-jarige leeftijd. Hij was sinds 2007 lid
van onze vereniging. De heer J. Koorevaar uit Schipluiden overleed op 1
juli. Hij was 87 jaar en sinds 1983 lid van de ZHPV.
Ons lid L. Waasdorp uit Leidschendam overleed op 28 juni op 84-jarige
leeftijd. Hij was 17 jaar lang een graag geziene gast op onze
bijeenkomsten in Leidschendam. De heer Waasdorp
was ook Amerikaanse staatsburger. Hij diende van
1954 tot 1956 in het Amerikaanse leger en werd
verscheidende keren onderscheiden. Zijn as wordt
bijgezet op de militaire erebegraafplaats Arlington bij
Washington DC.
Wij wensen de families Koper, Koorevaar en Waasdorp veel sterkte toe in
deze voor hen moeilijke tijd.

Geen beurs in september in Leidschendam
Op 21 september a.s. wordt in De Plint in Leidschendam de jaarlijkse
Burendag gehouden. Daarom kan op die datum geen beurs worden
gehouden. Van een mogelijke verplaatsing van de beurs naar zaterdag
28 september is na overleg met de tafelhouders en in verband met het
jubileumfeest op zondag 29 september afgezien.
Dus voor de vaste bezoekers van de beurs in Leidschendam een extra
reden om het jubileumfeest mee te vieren op zondag 29 september.

Statuten en reglementen
Tijdens de algemene jaarvergadering van 13 april j.l. werden de statuten
en alle reglementen van de ZHPV gewijzigd en goedgekeurd.
De nieuwe statuten en reglementen staan nu ook op de website van de
ZHPV onder de rubriek “Lidmaatschap” en zijn daar voor iedereen te
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lezen en te downloaden. Op aanvraag kunnen deze documenten ook op
papier worden verstrekt.
Alle reglementen zijn nu wat de stijl en opbouw betreft in hetzelfde jasje
gestoken. Het taalgebruik is waar nodig gemoderniseerd. Maar ook
inhoudelijk zijn er zaken aangepast, zoals met betrekking tot:
scheiding van functies bij het rondzendverkeer
verzekering van onze activiteiten (rondzendverkeer en veilingen)
aanpassing van het veilingreglement aan de werkelijke gang van
zaken bij de veilingen
onderscheid van de betrokkenen bij onze activiteiten
onderscheid van leden in juridische zin en wat de contributie
betreft
benoeming van commissieleden.
Inmiddels is de akte van statutenwijziging bij de notaris gepasseerd
waarmee zij ook juridische zijn vastgelegd.

Het bestuur heeft veel tijd en energie in deze vernieuwing gestoken en is
trots op het bereikte resultaat waarmee de algemene ledenvergadering
heeft ingestemd. Nu deze omvangrijke klus is geklaard kan de ZHPV
weer vele jaren vooruit met haar eigen regelgeving.

Algemene ledenvergadering 2 november a.s.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de op zaterdag 2 november 2013
te houden Algemene Najaars Ledenvergadering in de Buurtruimte
Buytenrode, César Franckrode 60 te Zoetermeer. Aanvang 15.30 uur,
aansluitend aan de beurs.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
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4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2013
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van
5. Werkplan 2014
6. Begroting 2014
7. Vaststelling contributies 2014
8. Wijziging Rondzend Reglement
9. Benoeming commissieleden
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting: De vergaderstukken zijn vanaf 8 oktober a.s. op de website
(www.zhpv.nl) te lezen en te downloaden. Ook liggen deze stukken
tijdens de vergadering ter inzage of kunnen op aanvraag bij de
secretaris, tel. 079-3610384 of op zijn e-mailadres: mac.j.bird@hetnet.nl
vooraf worden toegezonden (bij voorkeur per e-mail).
Agendapunt 7: Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen.
Agendapunt 8: Nadat de statuten en reglementen tijdens de ALV van 13
april zijn vastgesteld is gebleken dat hierin toch nog een wijziging m.b.t.
de provisie nodig is.
Agendapunt 9: In de onlangs vastgestelde reglementen is bepaald dat
commissieleden door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
Het bestuur stelt voor alle thans actief zijnde commissieleden te
benoemen.

KOOPJESMARKT OP 31 AUGUSTUS 2013.

GAAT NIET DOOR
Wegens gebrek aan deelnemers heeft het bestuur besloten om de in
het kader van het jubileum geplande koopjesmarkt
Wijkcentrum Zuiderpark in Den Haag af te gelasten.
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WHAT’S IN THE NAME
Is het verwonderlijk dat de veel voorkomende verspreking van de naam
van de ZHPV zo voor de hand ligt? ZHPV, Zuid Hollandse Postzegel
Vereniging. Neen, in meerdere opzichten niet.
Bij de oprichting in 1963 heette onze vereniging echt zo. Zie bijgevoegde
(gedeeltelijke) kopie van het oudste (uit 1965) in het archief aanwezige
verenigingsblad. Het bestaat uit slechts één dubbelgevouwen A4-tje.

In het eerste concept (sept. 1967) voor de statuten was de naam ook zo
opgenomen.
In 1968 veranderde de naam voor de eerste keer, zie de afbeelding op
de volgende pagina. Kennelijk alleen op de voorpagina van het blad want
in de teksten in het blad wordt ook de oude naam nog gebruikt.
Eind 1968 kreeg het ZHPV-nieuws de status van maandblad.
En met het eerste nummer van 1970 verscheen, zonder enige
toelichting, ook niet in het verslag van de jaarvergadering van december
1969, voor de eerste keer de huidige naam van onze vereniging in beeld.
Nog wel met een verschil, namelijk zowel "Zuid Hollandse” als “Postzegel
Verzamelaars” in twee woorden.
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Kennelijk loopt de redacteur vooruit op de ophanden zijnde vaststelling
van de statuten op 12 februari 1971 door de Algemene Ledenvergadering.
Na de Koninklijke goedkeuring van de Zuidhollandse Vereniging van
Postzegelverzamelaars en de daarbij behorende statuten op 18 januari
1972 worden op 1 april 1977 de statuten van de vereniging gewijzigd en
notarieel vastgelegd.
De naam is nu formeel, “Zuidhollandse Vereniging van Postzegelverzamelaars” met de initialen Z.H.P.V.
Bij de statutenwijziging van 1993 bleef de naam ongewijzigd.
In het kader van de “update” van alle reglementen en de statuten is de
naam in de op 14 mei j.l. notarieel verleden statuten als volgt
vastgelegd:
ZuidHollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars (ZHPV).
Twee keer een woord met twee hoofdletters en de afkorting zonder
puntjes.
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Deze nieuwe naamgeving past in de dit jaar ingevoerde huisstijl
waarmee de ZHPV weer jaren vooruit kan. En wat de stijl van ons
mededelingenblad betreft is er ook nogal wat veranderd ten opzichte van
vroegere versies, bekijk de voorkant van deze uitgave nog maar eens.

GROOT POSTZEGELFEEST OP ZONDAG 29 SEPTEMBER
Onze vereniging bestaat een halve eeuw. Wij gaan dat op grootse wijze
vieren met een filatelistische manifestatie in Den Haag, de bakermat van
de ZHPV.
Alle postzegelverzamelaars en belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan het feest dat die dag van 10.00 tot
17.00 uur plaats zal vinden in het SBS-Bridgehome aan de
Kerketuinenweg 2. Het is makkelijk te bereiken per openbaar vervoer en
er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. De dag wordt mede
gesponsord
door
de
GSE-Stichting;
Gezamenlijke
Stuurgroep
Evenementen Filatelie.
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En wie jarig is trakteert! Daarom hebben alle
bezoeker(st)ers gratis toegang en doen zij
mee aan een gratis loterij met mooie
prijzen. Voor alle jeugdige bezoekers ligt er
bovendien een leuke verrassing klaar.
Routebeschrijving per openbaar vervoer
Vanaf station Den Haag Centraal: HTMRandstadRail lijn 4 tot halte Meppelweg/Dedemsvaartweg.
Daarna circa 6 minuten lopen.
Vanaf station Hollands Spoor: HTM tramlijn
9 naar station Den Haag Centraal en daar overstappen op RandstadRail
lijn 4. Zie verder hierboven.
Wat is er die dag zoal te beleven?
Om 11.00 uur is er een zeer interessante filatelistische presentatie met
als titel “De Beer: geduchte grommer en knusse knuffel” en om 14.00
uur een met als titel “Breekbaar! Glas.” De presentaties worden
gehouden door Sjoerd Bangma, een bekende en boeiende verteller die
zijn sporen in de thematische
filatelie méér dan verdiend
heeft.
Er is een tentoonstelling waar
enkele van onze leden en
jeugdleden hun verzamelingen
laten zien. Daarbij komen de
volgende onderwerpen voor het
voetlicht.
“Nederlandse postzegels met
een
stip“:
een
collectie
maximumkaarten met o.a. het
zeldzame Deutschlandzegel van
Saskia van Uylenburgh en
“Vuurtorens
en
Hollandse
Molens.”
Een fascinerende wereld wordt
ons getoond met “Maurits
Cornelis Escher, een vierluik.”
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Liefhebbers van literatuur worden op hun wenken bediend met “ Tekens,
Talen en Verhalen – Het Europese Boek.”

Met een bijzondere manier van post bezorgen maakt u kennis via “de
Parijse Buizenpost.”
Werk van onze jeugdleden is er natuurlijk ook te bewonderen, te weten
“The Aviary or Birdhouses of André Buzin“ en een inzending van de
onlangs in Burger’s Zoo gehouden
FilaMarathon. Ooit prijswinnaars in
hun categorie!
De inzenders zullen desgevraagd
uitleg
geven
over
het
tentoongestelde materiaal. Er zijn
bovendien voorbeelden te zien van
naar
eigen
inzicht
opgezette
verzamelingen die weliswaar nooit
een officiële tentoonstelling zullen
halen maar een lust zijn voor het
oog. Misschien krijgt u na een
bezoek aan de tentoonstelling de nodige inspiratie om zelf eens aan de
slag te gaan.
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Groot aanbod van divers materiaal
Medewerking wordt verleend door een aantal bekende handelaren, die
elk een specialiteit vertegenwoordigen. Voor leuke partijtjes en
restantcollecties zijn er koopjes te behalen bij de Postzegel Partijen
Centrale uit Den Haag, die met een grote stand aanwezig is en een
aantrekkelijke feestaanbieding in petto heeft. Wij zijn nu al nieuwsgierig!
Een grote verscheidenheid aan brieven en poststukken biedt Arve
Collectors uit Zoetermeer. Thematische verzamelaars komen aan hun
trekken bij de stand van Postzegelhandel R. van Lingen uit Zaandijk. Wie
kent zijn prachtige vuurtorens niet? Bij de Voorschotense Postzegelhandel kunt u voor talloze zaken terecht. Ook is er een grote stand met
persoonlijke postzegels, waar een drietal echte specialisten op het gebied
van deze verzamelvorm hun koopwaar aanbieden. Daar is ook het
speciale zegel van de ZHPV te vinden. Onze eigen jeugdafdeling, de
Ruilkelder, zorgt voor een enorme berg zegels en vele, vele 5 cents
boeken.
U hebt nog nooit zoveel zegels bij elkaar gezien!
Persoonlijk postzegel van de jarige
Ter gelegenheid van dit jubileum is een nieuw
verenigingslogo ontworpen dat staat afgebeeld
op een persoonlijke zegel, die vanaf de
opening om 10.00 uur verkrijgbaar is. Echter…
zolang de voorraad strekt.
Extra cadeautjes voor leden van de ZHPV
Alle leden ontvangen een kop koffie of thee met iets lekkers, een leuk
aandenken aan dit jubileum en u doet natuurlijk mee aan de loterij met
mooie prijzen. Voor jubilarissen (leden die 25 jaar of langer lid zijn) en
onze vrijwilligers ligt tijdens dit festijn een speciaal cadeautje gereed. En
tot slot krijgt u tussen de middag een heerlijke lunch als u zich daarvoor
hebt aangemeld. Uiterlijk tot 20 september kunt u zich voor die gratis
lunch per email aanmelden door uw naam met voorletters op te geven
bij yvonne.kruse@casema.nl Heeft u geen computer? Geen nood: u kunt
dan bellen (uitsluitend overdag) met 079 – 351.24.92.
Meldt u zich bij binnenkomst aan de balie in de hal: dan bent u
verzekerd van al deze extraatjes !!!
De jubileumcommissie
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HET PENNY BLACK BLOKJE
In 1990 is er in Groot-Brittannië een blokje verschenen naar aanleiding
van de 150ste verjaardag van de Penny Black. Het was het derde blokje in
een reeks die werd uitgegeven voor de financiële ondersteuning van de
internationale tentoonstelling “Stamp World London 90”. Het blokje
bevat de zegel van 20 pence uit de reeks van permanente gebruikszegels
die toen ook zijn verschenen. Het blokje kostte één pond en de helft
hiervan werd gebruikt om de kosten van de internationale tentoonstelling
te helpen dekken. Een ander gedeelte van de toeslag werd gebruikt om
de bevordering van de filatelie te ondersteunen.

Naast de penny black en de zegel van 20 pence is er ook een reproductie
in de achtergrond van het beroemde ontwerp van zeepaarden uit 1913.
De tekening symboliseert de heerschappij van Groot-Brittannië over de
wateren “Britannia rules the waves – de godin Brittannia heerst over de
zeeën”.
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De tekening van deze zeepaarden vinden we voor het eerst op de zegels
met hoge waarde van de uitgifte van 1913 tijdens de regering van
koning George V, namelijk op de
halve kroon zegel, op de zegels
van 5 shilling en 10 shilling en
tenslotte op de 1 pond zegel. Dit
waren de eerste zegels van GrootBrittannië
waarop
naast
de
beeltenis van de regerende vorst
een andere afbeelding voorkwam
die niet louter versierend was.
Herwig Pauwels
JUBILEUMVEILING
Op zaterdag 26 oktober 2013 organiseren wij een jubileumveiling
(najaarsveiling) in de Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60,
2717 BG te Zoetermeer.
Deze veiling staat in het teken van ons jubileumjaar en daarom doen wij
er extra ons best voor om nog mooiere en meer unieke kavels aan te
bieden dan normaal gesproken op onze veilingen aangeboden worden.
Ook trachten wij meer kavels aan te bieden dan normaal op onze
veilingen het geval is. Daarom doen we een beroep op de leden die
normaal geen kavels inleveren dit deze keer wel te doen. Dat kan nog
tijdens de beurs van 7 september of tot die datum bij een van de
commissieleden thuis (zie de website voor hun telefoonnummers).
Omdat de allereerste koningsdag in 2014 valt op
zaterdag 26 april, wat tevens onze veilingdag zou
zijn, en omdat wij ons kunnen voorstellen dat veel
mensen voor het eerst koningsdag willen
meemaken, hebben wij besloten de voorjaarsveiling van 2014 een maand te vervroegen,
namelijk naar 29 maart 2014.
Noteer deze datum alvast in je agenda !!
De veilingcommissie
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CANAL DU MIDI
Voor onze vakantie strijken we neer in het
kleine toeristische dorp Colombier in Zuid
Frankrijk.
Het toeristische karakter blijkt eigenlijk
alleen uit het feit dat hier een jachthaven
aan het Canal du Midi is aangelegd. De
nabij gelegen stad Béziers is een
trekpleister. En het bezoek van een cave spreekt ons ook wel aan. We
‘gaan’ dan ook voor een rustige vakantie met af en toe een uitstapje per
bus, auto of fiets.
Het Canal du Midi blijkt echter een grote bron van
vermaak. En dat vermaak biedt zich op allerlei wijzen
aan. Je kunt er mooie fietstochten langs maken, een
boot huren en daarmee een groot deel van Zuid
Frankrijk bezoeken of gewoon van het kanaal als
landschappelijk fenomeen genieten. Maar voor de
toeristen die zelf niet varen is het grootste vermaak
toch wel een bezoek aan de sluizen van Fonséranes.
Enerzijds zijn de historische 6 (van de oorspronkelijke
9) nog in gebruik zijnde sluiskolken het aanzien als
industrieel erfgoed meer dan waard. Anderzijds is het, vooral op wat
drukkere tijden, zeer vermakelijk om de eendaags-kapiteins van de
(gehuurde) plezierboten te zien stuntelen in de kleine sluiskolken. Zij
zorgen
voor
gratis
entertainment
voor
het
publiek dat met humoristische
aanwijzingen
(de
beste
stuurlui staan immers aan de
wal) sterk op de lachspieren
werkt.
Het
sluispersoneel
krijgt er echter in een versneld
tempo grijze haren van.
Het Canal du Midi werd in de
17e
eeuw
ontworpen als
verbinding
tussen
de
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Middellandse Zee en de
Atlantische Oceaan om de
enorme omweg rond het
toen vijandige Spanje en
piraterij te vermijden. Het
kanaal sluit bij Toulouse
aan op de gekanaliseerde
Garonne en mondt uit in
het Etang de Thau bij Sète waar de verbinding met de
Middellandse Zee wordt gemaakt.
Het Canal du Midi werd officieel geopend als het Canal Royal de
Languedoc op 24 mei 1681.

Het werd gebouwd onder leiding van Pierre-Paul Riquet, geboren in 1604
(hoewel ook 1608 en 1609 worden genoemd) te Béziers. Hij was een
rijke bankier en ondernemer die uiteindelijk failliet ging aan deze
persoonlijke onderneming en in 1680, enkele maanden voor de
ingebruikneming van het kanaal, berooid stierf. Riquet was niet de enige
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persoon in deze onderneming: 12.000 arbeiders zwoegden vijftien jaar
om het kanaal te realiseren. De stad Béziers eert zijn zoon door de
belangrijkste promenade zijn naam te geven, de Allées Paul Riquet en
daar middenop ook nog eens een groot standbeeld van hem te plaatsen.

Deze 250-km lange waterweg omvat 328 kunstwerken (sluizen,
aquaducten, bruggen, tunnels, enz.). In 1996 werd het kanaal op de
Wereld Erfgoed Lijst van
de
UNESCO
geplaatst.
Deze eer heeft echter niet
alleen voordelen. Een van
de nadelen is dat de langs
het kanaal liggende paden
niet
verhard
mogen
worden. Omdat de paden tegenwoordig uitsluitend als fiets- en
wandelpad dienen levert dat door opgroeiende wortels van de platanen
en plassen door de regen nog al eens problemen op voor de fietsers en
wandelaars. Een ander probleem wat zich momenteel voordoet is een
ernstige ziekte die onder de platanen heerst. De tienduizenden platanen
langs het water zijn getroffen door een kwaadaardige paddenstoel. De
ziekte is kennelijk niet (goed) te bestrijden. Overal kom je open stukken
tegen en staan er rijtjes met dode bomen die nog gerooid en ter plekke
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verbrand moeten worden. En zeg nou zelf, wat is Zuid Frankrijk zonder
die prachtige wegen en paden met aan weerszijden de platanen.
Een van de grote steden die het
kanaal aandoet is Béziers.

Aan de rand van de stad kruist het kanaal de rivier de l’Orb met een
aquaduct, het Pont-canal de l'Orb of Pont-canal de Béziers. Op de
postzegel is de oude brug over de rivier afgebeeld. Het aquaduct (zie de
foto) is 28 meter breed met aan weerszijden een pad, 12 meter hoog en
met 240 meter het langste in het Canal du Midi. In totaal zijn er
ongeveer 50 aquaducten in
het kanaal gebouwd, groot en
klein. Dus niet allemaal zo
lang als in Béziers of op het
ontwerp
op
onderstaande
“pret a poster”. De meeste
aquaducten
zijn
echter
gebouwd nadat het kanaal al
in gebruik
was
genomen
en
de
bekende fortenbouwer Vauban, die als inspecteur van
het kanaal was aangesteld, deze als verbeteringen had
aanbevolen.
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Ook
in
Trèbes,
ongeveer
in
het
midden
van
het
traject,
gaat
het
kanaal
via
een
aquaduct
over
de
rivier L’Orbeil, een
zijrivier van de Aude.
Op sommige plaatsen in het tracé was het nodig om een enorme dijk op
te werpen waarin dan weer in een klei-profiel het kanaal kwam te liggen.
Er zijn plaatsen waar het kanaal wel 10 meter boven het oorspronkelijke
maaiveld ligt.
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In het kanaal zijn 86 sluizen gebouwd. De meeste hebben een of twee
sluiskamers, een enkel drie of vier. De sluizen bij Fonséranes vormen
dus een uitzondering.
Het aantal bruggen over het kanaal is bijna 200. Meestal zijn dat
fotogenieke boogbruggetjes met een zeer beperkte doorvaarthoogte. Dit
leidt regelmatig tot hachelijke situaties als passagiers van de
plezierboten dit te laat in de gaten hebben.

Een paar kilometer westelijk van
Colombier ligt de enige tunnel in
het traject, de Tunnel de Malpas.
De tunnel, die 165 meter lang is
ligt onder de heuvel Ensérune in
de
gemeente
Nissan-lezEnsérune.
Tot slot is met betrekking tot het Canal du Midi nog vermeldenswaardig
dat tussen 1980 en 1983 naast de sluizen van Fonséranes een
scheepslift is gebouwd. Deze moest de zeer tijdrovende gewone
trapsluizen vervangen. In 1984 startten proeven met de bak die de
schepen (tot 350 ton) omhoog moest trekken. Echter, binnen enkele
weken trad een aantal technische problemen naar voren zoals
olielekkage uit het hydraulische systeem op de betonnen tracks waardoor
de wielen van de lift onvoldoende grip kregen om de bak naar de top van

20

de helling te trekken. Het
duurde tot 1986 om de
contractuele problemen op te
lossen.
Het
technische
probleem is nooit opgelost. Het
hellingproject werd in 2001,
waarschijnlijk ook in verband
met
de
sterk
gewijzigde
economische omstandigheden
officieel beëindigd.
Uit het vorenstaande blijkt dat
de meest interessante objecten van het Canal du Midi in de omgeving
van Béziers liggen. Alleen daarom is een bezoek aan dit gebied al zeer
aanbevelenswaardig. En vlakbij Colombier ligt ook nog het in de 13e
eeuw radiaal verkavelde Etang de Montady en het Oppidum d’Ensérune,
restanten van een nederzetting uit de 6e eeuw. Het Oppidum ligt op de
berg Ensérune en van daar heb je een prachtig uitzicht op het Etang de
Montady. Zelfs op Google Earth is dit een indrukwekkend gezicht.
Jan Vogel

DE RUILKELDER
Als de ZHPV 50 jaar bestaat kan het niet anders
dan dat onze jeugdafdeling De Ruilkelder ook wat
te vieren heeft. Daar komt wel een klein
rekensommetje aan te pas, want wat valt er
eigenlijk te vieren?
De ruilkelder werd 12½ jaar na de ZHPV opgericht.
50 min 12½ is 37½. Dus kan je ook zeggen dat dit
de optelsom is van 25 en 12½. Met andere
woorden de jeugdafdeling viert de som van een zilveren en koperen
jubileum.
De Ruilkelder is door de jaren heen een actief onderdeel van de ZHPV.
Dank zij de nimmer aflatende inspanningen van de jeugdleiders (alweer
vele jaren Martin Scheer en Hans Peschke) timmeren zij nog steeds aan
de weg. Kort gelden deed de jeugd weer mee aan de FilaMarathon in
Burger’s Zoo. Vele jaren was er ook een samenwerkingsverband met
verenigingen in Duitsland, België en Frankrijk. De eerste bijeenkomsten
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van de jeugd werden gehouden in de kelder van een schoolgebouw in
Den Haag, vandaar de naam. Maar de laatste jaren worden de
jeugdbijeenkomsten tegelijk met die van de volwassenen gehouden wat
daar de levendigheid ten goede komt. Dus ook gaan de felicitaties uit
naar de leiding en de jeugdleden van de Ruilkelder.
Het bestuur.

Zo maar een greep uit de vele tentoonstellingsbladen waarmee de jeugd
(in dit geval Auke Rienstra) heeft geëxposeerd.
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DE LOCATIES

ACTIVITEITEN

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

Zoetermeer
za 7 september

Beurs
13-16 uur

Den Haag
za 14 september

Beurs
13-16 uur

Den Haag
Jubileumfeest
zo 29 september
10-17 uur

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,-

Zoetermeer
za 5 oktober

Beurs
13-16 uur

Den Haag
Za 12 oktober

Beurs
13–16 uur

Leidschendam
za 19 oktober

Beurs
13-16 uur

Zoetermeer
Veiling
za 26 oktober
v.a. 10 uur bezichtigen kavels
aanvang veiling 13.30 uur

RONDZENDVERKEER
Voor informatie en vragen kunt u
contact opnemen met het
Rondzendverkeer:
F.A. van Bleyswijk, Rijswijk.
Tel.0703935151
Bankrek: NL98INGB0005415900
t.n.v.: ZHPV te Rijswijk

E-Mail : ton.vbl@casema.nl

23

Zoetermeer
za 2 november
Ledenvergadering

Beurs
13-15.30 uur
v.a. 15.30

Den Haag
za 9 november

Beurs
13–16 uur

Leidschendam
za 16 november

Beurs
13-16 uur

