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VAN HET BESTUUR 

 

In Memoriam 

Helaas ontvielen ons deze zomer twee leden.  

 

Op 14 augustus overleed oud-voorzitter en erelid Wim Bakker op 93-

jarige leeftijd. Verderop in dit blad is een In Memoriam aan hem gewijd.  

 

Op 18 september overleed, na een kortstondige 

ziekte, Gerard Swart op  81 jarige leeftijd. Dertig 

jaar was hij lid van de ZHPV en was een bekend 

gezicht op onze locatie Zoetermeer. Tot begin dit jaar 

zat hij nog op zijn vaste plaats bij het raam als 

tafeltjeshouder. Hij was een boeiende verteller en wist 

alles over Engeland en Zwitserland, waarin hij zich 

had gespecialiseerd. Tot in het kleinste detail wist hij 

de verschillen van tandingen, plaatfouten of 

watermerken aan te  geven. Hij was een aimabele 

persoonlijkheid met heel veel kennis van zaken.  

Wij wensen de families Bakker en Swart sterkte in deze moeilijke tijd. 

Van Harte welkom 

Terug van weggeweest. Met ingang van 1 september heeft Marc Hulshof 

zich aangemeld als nieuw lid. Marc is niet helemaal een onbekende. Tien 

jaar geleden verhuisde hij naar Tiel en nam hij afscheid van de ZHPV. 

Thans woont hij weer in Den Haag en heeft hij zich weer aangemeld. Toen 

was hij tafelhouder en op 6 september mochten we hem wederom als 

tafelthouder verwelkomen in Zoetermeer. Met zijn 10 cents boeken 

probeert hij weer zijn plekje te veroveren.  

 

Wist u dat .. 

 Onze website een enorm archief van de ZHPV in zich heeft? 

 Dat je daar alle Priority Mails (nieuwsbrieven) vanaf 2006 nog 

eens kunt terug lezen? 

 En onze mededelingenbladen integraal vanaf 2012 na kunt pluizen 

 En nog eens van alle artikelen, die daarin vanaf 2006 zijn 

opgenomen, kunt genieten? 

Nee? Nou dan weet u het nu (weer). 
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IN MEMORIAM 

WIM BAKKER 
1921- 2014 

 

 

 

 

Op donderdag 14 augustus j.l. overleed ons 

erelid Wim Bakker op drieënnegentigjarige 

leeftijd in Den Haag. 

Wim was sinds 15 maart 1966 lid van de ZHPV. Dus bijna vanaf de 

oprichting in 1963. En hij was niet zo maar een lid. In 1982 trad hij toe tot 

het bestuur van de ZHPV en in 1983 werd hij benoemd tot voorzitter. Die 

functie bekleedde hij tot 1996. Hij was een stimulerend leider van ons 

bestuur en ook een strenge. Hij zag erop toe dat alle afspraken en 

besluiten werden nagekomen en uitgevoerd. 

Tijdens zijn voorzittersperiode organiseerde de ZHPV de postzegel-

tentoonstellingen Hofstad 1983 en 1988 en werd deelgenomen aan de 

European Festivities 1989. Naast het voorzitterschap leidde Wim ook, 

samen met onze leden Henk Drijvers en Cor Steine, vele jaren onze 

postzegelruilbeurs in Leidschendam en was hij eindredacteur van ons 

mededelingenblad. In het rondzendverkeer was hij ook actief, zij het de 

laatste jaren, ongeveer tot 2010 alleen als aanbieder van postzegels. En 

ook financieel droeg Wim zijn steentje bij, vele jaren was hij de aanbrenger 

van adverteerders in ons mededelingenblad. 

Wegens deze vele verdiensten werd Wim 

tijdens ons 50-jarig jubileum, nu bijna een 

jaar geleden, begiftigd met de Gouden 

Bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse 

Bond van Filatelistenverenigingen, de KNBF. 

Daar was hij zeer trots op.  

 

De ZHPV is Wim veel dank verschuldigd. 

Moge hij rusten in vrede. 
 



4 
 

ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

 

UITNODIGING 

 

 

 

voor de op zaterdag 8 november 2014 te houden Algemene Najaars 

Ledenvergadering in Wijkgebouw ”De Brink”, Wijkvereniging 

Zuiderpark, Escamplaan 55 te Den Haag.  

Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs. 

 

De agenda luidt als volgt: 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2014  

a. Tekstueel 

b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van 

5. Ledenraadpleging 

6. Werkplan 2015 

7. Begroting 2015 

8. Vaststelling contributies 2015 

9. Oproep en benoeming commissieleden 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Toelichting: 

De vergaderstukken zijn vanaf 14 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. 

079-3213218 of op zijn e-mailadres: secretaris@zhpv.nl vooraf worden 

toegezonden (bij voorkeur per e-mail). 

Agendapunt 8: Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen.                                                              

Agendapunt 9: De commissieleden worden door de Algemene 

Ledenvergadering benoemd. Het bestuur stelt voor alle thans actief zijnde 

commissieleden te benoemen. 

 

 

http://www.zhpv.nl/
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Donna Tartt – Het Puttertje 

Enige jaren geleden zag ik voor het eerst het schilderij Het Puttertje van 

Carel Fabritius (1622-1654) in het Mauritshuis in Den Haag. Fabritius, 

aanvankelijk opgeleid tot timmerman (=fabritius), ging in de leer bij 

Rembrandt, maar zocht daarna zijn eigen weg: hij gebruikte lichtere en 

vriendelijker kleuren. Hij 

schilderde Het Puttertje of 

Distelvink in hetzelfde jaar 

waarin hij overleed ten 

gevolge van de ontploffing 

in het Delftse Kruithuis op 

12 oktober 1654. 

Aangezien er weinig werk 

van hem bekend is, neemt 

men aan dat dit bij de 

brand verloren is gegaan. 

Het schilderij (slechts 33,5 

x 22,8 cm) ontroerde mij. 

Het puttertje kijkt je recht 

in de ogen. De 

achtergrond is leeg. Dan 

pas zie je dat het vogeltje 

vastzit aan een kettinkje. 

Sindsdien hangt een, 

uiteraard  goedkope, kopie 

van het puttertje boven 

mijn bureau. Ik heb iets 

met dit vogeltje. 

Het trof mij,  dat een van 
mijn favoriete schrijvers, de Amerikaanse Donna Tartt, haar nieuwste 
roman Het Puttertje (The Goldfinch) als titel meegaf. Het puttertje prijkt 
op de omslag. Net zoals haar twee eerdere grote romans is ook deze weer 
een belevenis. Zonder teveel van het verhaal te verklappen, wil ik wel het 
volgende kwijt. De dertienjarige Theo Decker bezoekt met zijn moeder 
een  museum in New York, waar op dat moment Het Puttertje wordt 
tentoongesteld. Zijn moeder is meteen verrukt van dit kleinood. Dan volgt 
er een enorme explosie, waarbij ze de dood vindt. Theo’s verdere leven 
wordt door deze gebeurtenis bepaald. 
 
Yvonne Kruse 
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Op vakantie in Saarland (deel 1) 

 

Afgelopen zomer waren we op vakantie in Saarland en bij het uitzoeken 

van zegels van deze bondsstaat van Duitsland en zijn voorgangers bleken 

er veel plaatsen op die zegels te staan waar we geweest zijn.  

 

Saarland (historisch Saargebiet) is met een oppervlakte van 2570 km² 

en 1,08 miljoen inwoners een van de zestien deelstaten (Bundesländer) 

in Duitsland. De hoofdstad is Saarbrücken. Saarland maakt pas sinds 1957 

deel uit van de Bondsrepubliek (opgericht in 1949), vanwege pogingen 

van Frankrijk om dit gebied aan de grens dichter bij zichzelf te betrekken. 

 

Het Saargebied ontstond in 1920 door de Vrede van 

Versailles. Het bestond uit delen van de 

Pruisische Rijnprovincie en de Beierse Palts. Het gebied 

stond gedurende 15 jaar onder het bestuur van 

de Volkenbond. Afgesproken was dat Saarland na 15 

jaar mocht kiezen tussen aansluiting bij Frankrijk, 

aansluiting bij Duitsland of handhaving van de ‘Status 

quo’, dus een Frans protectoraat blijven.  

 

Na de machtsovername van de nationaal-socialisten in 1933 in Duitsland 

werd het gebied een uitwijkplaats voor Duitse communisten en andere 

tegenstanders van de nationaal-socialisten. Zij trachtten de kiezers ervan 

te overtuigen dat men beter onder een Frans bestuur kon leven. 

Anderzijds bestond er ook een nazi-partij die uiteraard door 

de NSDAP gesteund werd. Bovendien vonden de meeste niet-

nationaalsocialistische Saarlanders dat ze bij Duitsland hoorden (dat er 

destijds bovendien economisch veel beter voorstond dan Frankrijk), ook 

als daar toevallig op het moment een regering aan de macht was die hen 

wat minder aanstond.  

 

Er werd een volks-

stemming (‘Volksab-

stimmung’) gehouden 

op 13 januari 1935, 

waaruit bleek dat 

90,7% van de stem-

mers aansluiting bij 
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Duitsland wilde. Voor de ‘status-quo’ stemde 8,9%, voor aansluiting bij 

Frankrijk 0,4%. De nationaalsocialisten vierden het als een triomf, en 

binnen de kortste keren was ook Saarland ‘gleichgeschaltet’. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de 

Bondsrepubliek Duitsland in 1949 gevormd 

uit de Amerikaanse, Britse en Franse 

bezettingszones van het voormalige Duitse 

Rijk, met uitzondering van de westelijke 

sectoren van Berlijn en van Saarland dat 

onder Frans bestuur kwam.  

 

In 1954 boden Frankrijk en Duitsland aan om het 

gebied tot op grote hoogte onafhankelijk te laten 

worden, hetgeen echter afgewezen werd in een tweede 

volksstemming (deze keer onder de naam 

‘Volksbefragung’) op 23 oktober 1955, waarbij dit plan 

verworpen werd met 67,7%. Op 27 oktober 1956 werd 

door het Saarverdrag gesteld dat Saarland 

toestemming moest krijgen om zich bij de Bondsrepubliek Duitsland aan 

te sluiten, hetgeen gebeurde op 1 januari 1957. Dit wordt ook wel 

aangeduid als de Kleine Wiedervereinigung (‘kleine hereniging’, in 

tegenstelling tot de 'grote hereniging' met de DDR in 1990).  

 

Een belangrijke voorwaarde hiervoor was dat Duitsland de Moezel zou 

kanaliseren, wat voordelig was voor riviertransport van Franse waar. Een 

andere voorwaarde was dat Frans op scholen in Saarland als eerste 

vreemde taal gedoceerd zou worden. Dit laatste vindt nog steeds plaats. 

Ook de bruine 'toeristische' verkeersborden zijn in Saarland tweetalig 

Frans/Duits. 

 

Onze vakantiewoning stond in de plaats 

Orscholz, op een heuvelrug tussen de rivieren de 

Saar en de Moezel. Orscholz trekt veel toeristen 

vanwege een uitzichtpunt over de rivier de Saar 

die hier een slinger maakt tussen hoge heuvels: 

Het uitzichtpunt Cloef bij de Saarschleife. 

De Saarschleife is vastgelegd op verschillende 

zegels van Deutsches Reich  Saarland en Deutschland. 
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De foto’s laten de Saarschleife in juni 2014 zien en het uitzichtpunt Cloef 

vanaf de overkant van de rivier.  

 

Orscholz is een deelgemeente van Mettlach en deze plaats is bekend van 

een grote fabrikant van keramiek in allerlei vormen: Villeroy en Boch. In 

Mettlach wordt sanitair gemaakt, maar er is een 

museum waarin alle vormen van keramiek te zien zijn: 

Tegels, serviesgoed, kunst, 

sanitair enzovoort. De 

hoofdvestiging van Villeroy 

en Boch is sinds 1801 

gevestigd in een oude abdij 

langs de Saar. Deze is te 

zien op de zegels hiernaast. 

 



9 
 

Op de foto’s 

het 

poortgebouw 

van de oude 

abdij en een 

binnenplaats 

tussen de 

kantoren en 

fabrieken. De 

voorkant van 

de oude abdij 

ligt vrijwel 

direct aan de 

rivier de Saar.  

Op de onderstaande postzegel en foto de hangbrug die Mettlach verbindt 

met de route naar de Moezel en Luxemburg. De brug ziet er wat vreemd 

uit, hij wordt gerenoveerd. 

    

 

 

 

 

Jan en Joke Saarloos 
 

In het volgende mededelingenblad vertellen Jan en 

Joke het vervolg van hun vakantieverhaal. Daarin 

komen de fortenbouwer Vauban, Napoleon en zijn 

maarschalk Ney en de huidige industriële situatie van 

Saarland aan de orde (red.). 

 
  

http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/277/873/768_001.jpg
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 Nieuwjaarsreceptie 2015 

Traditiegetrouw organiseert de ZHPV ook in 2015 een Nieuwjaarsreceptie. 

Dat doen we weer op de eerste beurs van het jaar in Zoetermeer op 

zaterdag 3 januari 2015. 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 het oude jaar en vooruit te blikken 

op wat 2015 ons en de ZHPV zal brengen. 

Vergeet niet uw volle lidmaatschapskaart voor 

2014 mee te nemen en in te leveren die gaat 

natuurlijk weer in de loterij. Dit alles onder het 

genot van een hapje en een drankje. De 

receptie vangt aan om 15.30 uur, aansluitend 

aan de beurs in Buurtruimte Buytenrode.  

Beschikbaarheid postzegelcatalogi 

Naar aanleiding van de bestuursmededeling in het vorige mededelingen-

blad over dit onderwerp meldde ons lid J.L.A.P. Stahlecker dat er nog 

meer websites zijn dan de eerder genoemde, die je min of meer als 

catalogus kunt gebruiken. Dat zijn:  

 Catawiki, hoewel het hierop moeilijk zoeken is. 

 Een betere site, zo niet de beste is:  http://colnect.com/nl voor alle 

mogelijke verzamelingen. Voor postzegels is dit: 

http://colnect.com/nl/stamps/countries.  
 Op de gespecialiseerde site http://www.fdcs.nl/ voor de voormalige 

kolonies Suriname (t/m 1975), Curaçao en de Nederlandse Antillen 

worden (t/m 1990) voorlopers, luchtpost-fdc's, last day cover's,  

gewone fdc's en (druk)variaties van bestaande types getoond. Het 

is zeer de moeite waard om deze site te exploreren. 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
Helle Hiemstra, tel.: 070 3240481, is geïnteresseerd in de overname 

van Klein Victoria Albums (van Importa) mits in redelijk goede staat. 

Hij stelt als plaats van contact één van de beurzen voor, ook tegen 

bezoek aan huis wordt niet opgezien." 

 

 

http://colnect.com/nl
http://colnect.com/nl/stamps/countries
http://www.fdcs.nl/
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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 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 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 3 januari     13-15.30 uur 

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

Den Haag           Beurs 

za 10 januari     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 17 januari       13-16 uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 7 februari    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za  14 februari    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 21 februari     13-16 uur 

mailto:ton.vbl@casema.nl
http://trotsemoeders.nl/wp-content/uploads/2014-Kinderpostzegels_kimono_compressed.jpg

