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VAN HET BESTUUR
In Memoriam
Helaas ontvielen ons in de afgelopen periode twee
Zoetermeerse leden, beiden na een slopend ziekbed .
Op 18 oktober j.l. overleed Henk Drijvers op 78jarige leeftijd. Hij was sinds 1974 lid van de ZHPV.
Vele jaren leidde hij samen met Cor Steine en wijlen
Wim Bakker de beurs in Leidschendam. Mede daarom
is hij indertijd tot lid van verdienste benoemd. Zijn
belangrijkste verzameling betrof Denemarken, een
land dat hij, samen met zijn vrouw Ali, meerdere
keren bezocht.
Op 18 december j.l. overleed Steef de Roo, oud 61
jaar. Hij was sinds 1988 lid van de ZHPV en actief in
het rondzendverkeer, zowel als aanbieder en koper.
Wij wensen beide echtgenotes en de families sterkte
in deze moeilijke tijd.
Van harte welkom ???
Vele afleveringen van het Mededelingenblad konden wij onafgebroken hier
nieuwe aanwas van de ZHPV verwelkomen.
Helaas hebben zich in de afgelopen periode geen nieuwe leden gemeld.
Het bestuur doet daarom bij dezen een oproep aan leden om vrienden,
kennissen en familie te enthousiasmeren om lid te worden.
Veilingcommissie
Het bestuur en de veilingcommissie kunnen tot hun
vreugde meedelen dat ons lid Chiel van der Toorn
bereid
is
gevonden
de
vacature
in
de
veilingcommissie op te vullen. Chiel is al vele jaren
lid van de ZHPV en bij veel van onze leden bekend
als beurscommissielid in Leidschendam.
Wij wensen Chiel en de Veilingcommissie succes
met hun activiteiten.
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Inleverdatum voorjaarsveiling 2015
Wij maken alle leden er attent op dat de
uiterste inleverdatum voor de veiling van 25
april 2015 ligt op de eerste beurs in
Zoetermeer te weten 7 maart 2015. Op de
beurzen in februari in den Haag en
Leidschendam kan uiteraard ook materiaal
voor de veiling ingeleverd worden. Gaarne in
overleg met één van de leden van de
veilingcommissie.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om naar
de beurs te komen belt U gerust met één van de leden van de
veilingcommissie. Hun telefoonnummers staan op de website.
De veilingcommissie.
Heiko de Vries, Tel 06 54 700 122

PostNL ZET DE KROON OP HET WERK.
Studio Job heeft de koning gegeven waar hij recht op heeft, een kroon
met 8 bogen. Maar bij deze nieuwe zegel moet het voorstellingsvermogen
van de toeschouwer toch geprikkeld worden, want er zijn maar 5 bogen
zichtbaar. De “ontbrekende” drie zijn verscholen achter de drie middelste.
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ALGEMENE (VOORJAARS-)LEDENVERGADERING
Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze
vergadering op zaterdag 18 april 2015.
De vergadering wordt gehouden in het Wijk- en dienstencentrum De
Plint, Prins Frederiklaan 7 te Leidschendam, aanvang 15.30 uur,
aansluitend aan de reguliere beurs aldaar.
AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2014
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Algemeen Jaarverslag
8. Voorstellen uit en voortgang van de Ledenraadpleging
9. Verkiezing bestuursleden en commissieleden
10. Benoeming lid van verdienste
11. Rondvraag
12. Sluiting
Toelichting :
Agendapunten 4, 5 en 7:
Alle vergaderstukken zijn drie weken voorafgaande aan de ALV op de
website onder de rubriek "Alleen voor Leden" te lezen en downloaden. De
vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of
kunnen op aanvraag bij de secretaris, telefonisch (079-3213218) of per email (secretaris@zhpv.nl), worden toegezonden.
Agendapunt 9:
Bestuursleden:
Statutair aftredend zijn de voorzitter (Simon Rotteveel), de 2 e
penningmeester ( Henk de Haas) en de commissaris Rondzendverkeer
(Hans Wagenaar). Henk de Haas heeft op de ALV van 8 november 2014
aangekondigd zich niet meer herkiesbaar te stellen. De heren Rotteveel en
Wagenaar stellen zich wel herkiesbaar.
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Voor de functie van 2e penningmeester heeft Patrick Peschke uit Voorburg
zich kandidaat gesteld en sedert mei 2014 loopt als kandidaat
commissaris automatisering Ed van der Geld mee in het bestuur. Het
bestuur stelt voor beide heren in bovenstaande functies als zodanig te
benoemen.
Commissieleden:
Voor de Veilingcommissie is benaderd Chiel van der Toorn en voor de
Kascommissie Jan Lindeboom. Voor de Commissie Nalatenschap heeft zich
aangemeld Heiko de Vries.
Het bestuur stelt voor de drie heren in bovenstaande commissies te
benoemen.

BIJPLAKZEGELS (ONTWERP W. NIKKELS)
Met het verschijnen
van de zegels met de
aanduiding 1 of 2 lijkt
het einde in zicht van
de bijplakzegels 2, 3,
5, 10 en 12 cent (resp.
NVPH
2034,
2466,
2136, 2135 en 2035).
Ik
heb
een
tabel
samengesteld van alle
verschenen
velletjes
met bijplakzegels.
Gezien het formaat van ons
mededelingenblad en om de
tabel leesbaar te houden
moet dat helaas in een
ongebruikelijke vorm. Dus
even het blad een kwartslag
draaien.
Heiko de Vries
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KLEDERDRACHTEN IN HET OUDE EGYPTE
De gewone Egyptenaren werkten op het land en verbouwden er vlas. Het
werd gesponnen door de vrouwen en daarna werden er kleren van
gemaakt.
De rijke Egyptenaren droegen ook linnen maar dan wel koningslinnen.
Voor 2,5 cm had men 200 draden nodig. De kleren hadden ook veel
plooien. De plooien werden gemaakt door het linnen nat te maken en dan
in gleuven te drukken van een houten bord. Na droging had je linnen met
plooien. De stof was wit maar men gebruikte allerhande planten, knollen,
bieten enz. om het linnen te verven. Het meest tot de verbeelding spreken
de Koninklijke gewaden. Hier wordt een achttal voorbeelden gegeven.
Herwig Pauwels
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DONATIE VEILINGMATERIAAL
De ZHPV heeft een donatie
ontvangen
die
bestaat
uit
postzegels,
postzegelmapjes,
FDC’s en post(waarde)stukken.
Om haar leden kans te geven om
zijn of haar verzameling uit te
breiden dan wel aan een nieuwe
uitdaging te beginnen is deze
donatie in vier kavels verdeeld
die hieronder beschreven zijn:
Kavel 1:
DAVO-album met 174 FDC’S (uit 163 - 310); 3 DAVO-albums (I, II en III)
met Nederland frankeerzegels en diversen uit de jaren 1899 tot 2000
(postfris, ongebruikt en gestempeld); band met postzegelmapjes 1 tot
109 (112 stuks).
Kavel 2:
DAVO-album met 180 FDC’S (uit 163 310); 2 stokboeken Nederland frankeerzegels en diversen uit de jaren 1941 tot
1990 (postfris, ongebruikt en gestempeld); 9 albums met postzegelmapjes 1
tot 246 (op een vijftal na compleet); 427
postzegelmapjes van PM3 tot PM252
(bijna allen in drievoud).
Kavel 3:
DAVO-album met 145 FDC’S (uit 193 310); doosje FDC’s (ca. 400 stuks uit
159A tot 474); band met postzegelmapjes 1 tot 104 (94 stuks); band met
postzegel-mapjes 1 tot 109 (112
stuks);
3
banden
met
ca.
200
vellenmappen met blokken en veldelen.
Kavel 4:
2 gelegenheidsenveloppen Elfstedentocht (1985 en 1997); DAVOalbum met 125 gelegenheidsenveloppen; DAVO-album met 163 FDC’S
(uit 166 - 316); DAVO-album met 150 FDC’S (uit 317 - 434); DAVO-
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album met 252 FDC’S (uit 192 - 397); sterrenboekje met nog 1 velletje
zegels (titelvel gekreukt); band met postzegelmapjes 1 tot 109 (112
stuks); DAVO-album met 68 velletjes; doosje met ca. 150 post(waarde)stukken.
Het bestuur beraadt zich over de spelregels waaronder deze kavels aan de
leden aangeboden zullen worden. In het volgende mededelingenblad hier
meer over. Geïnteresseerden kunnen zich wel alvast vrijblijvend melden.
Heiko de Vries, Veilingmeester ZHPV, Tel. 06 54 700 122

OP VAKANTIE IN SAARLAND (DEEL 2)
In het vorige mededelingenblad verhaalden Jan en Joke Saarloos over hun
vakantie in Saarland. Hier volgt deel 2 van dat verhaal.
Een uitstapje tijdens deze vakantie
ging naar de stad Saarlouis. Deze stad
is ontstaan in 1680, nadat kort
daarvoor bij de Vrede van Nijmegen
was besloten Lotharingen aan Frankrijk
toe te wijzen. Lodewijk XIV van
Frankrijk wilde een
vesting
aan
de
oostgrens van het
gebied en noemde
die Sarre-Louis
De
vesting
is
ontworpen door de
beroemde
Franse
vestingbouwer
Sebastian Le Preste
de Vauban. In de huidige stad zijn de
versterkingen en kazernes overal terug te vinden. Zelfs delen van de
winkelstraten (Saarlouis is een bekend regionaal inkoopcentrum) zijn
gebaseerd op voormalige kazernes.
Buiten het centrum liggen de mooiste nog bewaarde delen van de vesting:
Het Vauban-eiland. Op de zegel rechts zijn delen daarvan aan de
linkerkant te zien.
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Op de vestingwerken
staat een standbeeld van
een beroemde inwoner
van
Saarlouis:
Maarschalk Michel Ney.
Hij was een maarschalk
tijdens
de
Franse
Revolutie onder keizer
Napoleon en leefde van
10 januari 1769 tot 7
december 1815. Zijn
laatste slag was die bij
Waterloo, waar Napoleon definitief verslagen
werd door een geallieerd leger. Ney werd dat verlies mede toegerekend en
hij werd berecht voor verraad. Hij is op 7 december 1815 voor een
vuurpeloton geëxecuteerd.

Een belangrijke oorzaak van het tussen Duitsland en Frankrijk betwiste
Saargebiet was de kolen- en staalindustrie die hier gevestigd was en is. Al
sinds 1429 worden hier kolen gewonnen, maar pas in de 19 e eeuw werd
de kolenwinning op grote schaal aangepakt. Dat ging door tot in de jaren
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zestig van de twintigste eeuw, toen ruim 100.000 mensen werkzaam
waren in de kolen- en staalindustrie. Daarna is vooral de mijnbouw
afgenomen tot de laatste mijn in 2008 is gesloten.

De staalindustrie bestaat nog volop. In Saarlouis is
een grote Ford autofabriek (onder links) en in
Dillingen is een hoogoven en staalfabriek gevestigd:
De Dillinger Hütte.
(onder rechts)
De
grondstoffen
voor deze industrie
komen
tegenwoordig voor
een groot deel via
de
havens
van
Rotterdam en Amsterdam naar het Saarland. Over het water via de Rijn,
Moezel en Saar of via een treinverbinding over de Betuwelijn.

Jan en Joke Saarloos
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VERVALSINGEN
Vervalsingen zijn net zo oud als de
originelen. Zodra er iets gemaakt was,
waren anderen het al aan het namaken.
Op het moment dat diegene, die het
namaakt, zijn eigen naam eronder zet,
spreekt men echter van een kopie. Als
de naam van de bijv. oorspronkelijke
schilder er onder vermeld wordt, spreekt
men van een vervalsing.
In de filatelie kan nagenoeg alles
vervalst worden: zegel, opdruk, tanding (natanding), afstempeling
(hogere cataloguswaarde!) en bij ongebruikte zegels ook de gom
(nagegomd). Zelfs een officiële verklaring van echtheid werd vervalst!
Vanaf de eerste postzegeluitgifte werden er al vervalsingen vervaardigd.
Daarmee is het aantal vervalsingen nu dermate groot geworden dat het in
feite onoverzichtelijk gebied geworden is. Sommige verzamelaars vinden
het leuk om alleen de vervalsingen te verzamelen! Andere mensen
verdienen er aardig aan.
In mijn vorige stukje in PM van september schreef ik een stukje over de
heer Van Eijk met zijn zegels uit de Tweede Wereldoorlog met een opdruk
van de plaats Dronten welke pas in 1972 ontstond! (Ik werd hier toen op
geattendeerd door ons lid Ton van der Meij). Wie gaat googelen op
internet met als zoekterm “vervalsingen” komt op een ongelooflijke
hoeveelheid aan treffers. De meeste van ons hebben niet meer de tijd van
leven om ze allemaal te bekijken!
Toch heb ik enkele internetadressen hieruit verzameld:
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/vervalsing.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/druktechnieken.htm
http://www.postkoets.nl/artikelen/vervalsingen.html
http://www.postzegelblog.nl/2011/12/27/grote-serie-valse-postzegelsafkomstig-van-websites-onderschept-door-postnl/
http://www.ssew.nl/vervalsingen-herkennen-hw-der-vlist
http://limburgsecourant.nl/nieuws/algemeen/born/10092/doorzoekingennaar-valse-postzegels.html
http://www.nfvskandinavie.com/resources/Artikelen/ijsland/IJSL_003_Ho
edt%20u%20voor%20namaak.pdf
http://www.puntstempels.nl/vervalsingen.htm
https://www.knbf.nl/index.php?page=vervalsingen-og
http://nos.nl/artikel/325618-zegelfraude-kost-postnl-miljoenen.html

12

In het maandblad Filatelie hebben de diverse artikelen gestaan van de
heer Van der Vlist onder het hoofdstuk “VERVALSINGEN HERKENNEN”. Ik
heb deze artikelen altijd met plezier gelezen.
Maar al te goed moet je hierbij beseffen dat wat hier beschreven is,
slechts een topje van de ijsberg is.
Reeds in het eerste begin van het verzamelen verschenen nabootsingen
van de eerste uitgiften van Nederland en België, afkomstig uit de drukkerij
van de Gebrs. Spiro uit Hamburg.
Zij vonden gretig aftrek bij de destijds, hoofdzakelijk jeugdige
verzamelaars om “de lege plek” te vullen, maar dergelijke in steendruk
uitgevoerde producten kunnen thans zelfs de beginnende verzamelaars
niet meer misleiden. De opkomst van de fotografie en de verbeterde
druktechniek maakte het mogelijk dat reeds rond de voorvorige
eeuwwisseling bedrieglijke vervalsingen werden aangeboden. Later
hebben de computertechnieken hun verdere invloed op vervaardiging van
vervalsingen gehad.
Er bestaan tal van mogelijkheden om een zegel te vervalsen, d.w.z. te
veranderen, bijv. het afknippen van de tanding, het verkrijgen van een
zeldzame kleurnuance door verbleken in zonlicht of met chemische
preparaten, verandering van de
afstempeling enz.
Ook
welwillendheidsstempels
kunnen tot vervalsing leiden.
Heel vaak is een vervalsing
slechts gedeeltelijk. Het natanden
en nagommen behoort mijns
inziens ook tot het gedeeltelijk
vervalsen.
Van een zegel met een cataloguswaarde van bijv. 20 cent zal niet zo gauw
een vervalsing gemaakt worden, echter, wanneer dezelfde zegel met een
specifieke opdruk een aanzienlijke cataloguswaarde heeft, is de uitdaging
geboren!
Een voorbeeld hiervan zijn bij Nederlands-Indië de opdrukken ,,Java",
,,Buiten Bezit" en ,,Dienst" en vele andere opdrukken uit de tijd van de
Japanse bezetting.
De links afgebeelde zegel is de nr. 54 met een cataloguswaarde van
€ 0,50, de rechterzegel is de nr. 93 met een cataloguswaarde van € 8,50.
Wanneer de opdruk kopstaand gedrukt is, bedraagt de cataloguswaarde
€ 3500,00 !!
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Experts spannen zich in om ook de meeste vervalsingen te kennen en
daarmee de bestrijding van vervalsingen te steunen.
Echter, de rechtsgronden, waarop het
bestrijden van vervalsingen steunt, zijn niet
altijd even effectief en dat weten de
vervalsers natuurlijk ook! Meestal kan men
niet bewijzen, dat de verkoper werkelijk
wist, dat het een vervalsing betrof, zodat het
argument van bewust bedrog wegvalt. Aan
de hand van valse stempels en een vals
keurteken is het nog veel lastiger om
bewuste opzet te bewijzen. Men tracht
zoveel mogelijk zegels welke vals of vervalst zijn, als zodanig te merken,
zodat ze niet in circulatie blijven om steeds nieuwe slachtoffers te maken.
Van de producten van enkele destijds uitgekochte vervalsers zijn
verzamelingen aangelegd welke thans grotendeels in het bezit van
postzegelverenigingen zijn. Sommige filatelistische organisaties (bijv. de
Koninklijke
Nederlandse
Bond
van
Filatelistenverenigingen) en sommige Postzegelhandelaren hebben een dikwijls omvangrijke collectie falsificaties in hun bezit.
Zoals ik in mijn vorige artikel al vermeldde:
Hoe mooi, uniek, goedkoop en fantastisch een
zegel dan wel stempel ook lijkt, overweeg met je
zelf of anderen de echtheid hiervan!
Heiko de Vries, Veilingmeester ZHPV

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET MEDEDELINGENBLAD
Gelukkig kan de redacteur zich verheugen in het
feit dat er tegenwoordig meerdere leden zijn die
een bijdrage aan ons blad leveren. Voor hen
melden we voor de resterende mededelingenbladen in 2015 de volgende uiterste inleverdatums
van kopij. Editie 2, 30 april 2015; editie 3, 30 juli
2015 en voor editie 4 is dat 24 september 2015.
Deze datums zijn ook op de website opgenomen in
de rubriek Clubblad.

14

DE LOCATIES

ACTIVITEITEN

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

Zoetermeer
za 7 maart
Den Haag
za 14 maart
Leidschendam
za 21 maart

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16 uur

Zoetermeer
Beurs
za 4 april
13-16 uur
Den Haag
Beurs
za 11 april
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 18 april
13-15.30 uur
Aansluitend Algemene
Ledenvergadering

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. 0703867303 (b.g.g. 010-2232442)
voor Den Haag
- H.A. de Haas, tel. 0102232442 of 06-55945199 (b.g.g.
070-3867303) voor
Leidschendam
- B. Kruse, tel. 079-3512492
(b.g.g. 070-3867303) voor
Zoetermeer.

Zoetermeer Veiling
Za 25 april
V.a. 10 uur bezichtigen kavels
Aanvang veiling 13.30 uur

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
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Zoetermeer
za 2 mei
Den Haag
za 9 mei
Leidschendam
za 16 mei

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16 uur

Zoetermeer
za 6 juni
Den Haag
za 13 juni
Leidschendam
za 20 juni

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16 uur

