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VAN HET BESTUUR 

 

Koninklijke onderscheiding voor Ben Kruse. 

Op 6 juni jl. namen Ben en Yvonne Kruse afscheid als beursleiders van 

onze locatie Zoetermeer. Met name het laatste jaar sukkelden beiden wat 

met de gezondheid. Reden voor hen om een stapje terug te doen. Voor 

Ben kwam hiermee een periode van ruim 40 jaar vrijwilligerswerk ten 

einde. 

Tot twee maal toe voorzitter van Buurtvereniging Buytenrode, thans erelid 

en tot twee maal toe voorzitter van de ZHPV, thans erelid. Binnen de 

ZHPV heeft Ben ook allerlei andere functies bekleed zoals veilingmeester 

en jarenlang beursleider van meerdere locaties. Ook met het 50-jarig 

jubileum van de ZHPV was het Ben die een belangrijke rol speelde in het 

succesvolle evenement. Bij zijn afscheid op 6 juni jl. werd hij dan ook 

bedankt in zijn hoedanigheid van beursleider van de ZHPV. 

De huidige voorzitter van Buytenrode, Leo Kiehl en de voorzitter van de 

ZHPV, Simon Rotteveel spraken lovende woorden en bedankten Ben voor 

zijn energie en samenwerking voor zowel buurtvereniging Buytenrode als 

de ZHPV. Arie van der Giessen, Commissaris Beurzen haalde oude 

herinneringen op. Met hem had hij het langst opgetrokken op allerlei 

locaties in Den Haag en omgeving en in Zoetermeer dat nog steeds de 

best bezochte postzegelbeurs is. 

Na al die mooie woorden trad onverwachts de burgemeester van 

Zoetermeer, de heer Charlie Aptroot de zaal binnen en bedankte Ben voor 

al zijn uren vrijwilligerswerk. Hij roemde Ben voor het 

vrijwilligerswerk en benadrukte nog eens dat mede 

door zijn toedoen honderden mensen plezier hebben 

beleefd in het uitoefenen van hun hobby, de filatelie. 

Zulke mensen als Ben zijn een verrijking voor de 

gemeente. Hij vond het een eer om Ben een 

Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van 

Oranje Nassau uit te mogen reiken. Dit was de kers 

op de taart van een mooie afsluiting van 40 jaren 

vrijwilligerswerk. Het bestuur is trots zo'n man in 

haar midden te hebben. Een man met heel veel 

kennis van de filatelie, een organisatietalent, maar 

ook een doener met visie.  
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In onze Priority Mail 2015/5 van maandag 8 juni jl. staat een uitgebreid 

verslag van deze historische gebeurtenis, vergezeld met meerdere foto's. 

U kunt dit terugzien op onze website www.zhpv.nl. 

 

Nieuwe leden  

Per 1 juli jl. mochten wij drie nieuwe leden verwelkomen, te weten: 

de heer J.W. Hamel uit Zoetermeer en de heren R.B. Berrary en J. Coso 

uit Den Haag. Wij wensen hen veel plezier met het uitoefenen van hun 

postzegelhobby binnen de ZHPV. 

 

Verzamelbeurs Den Haag-Wassenaar  

Op zondag 13 september hebben alle leden van de ZHPV gratis toegang 

tot de speciale beurs voor verzamelaars van postzegels, munten en 

bankbiljetten in de Bijhorst Wassenaar van 10.00 tot 16.00 uur. 

WB-Evenementen heeft het bestuur een gratis tafel ter beschikking 

gesteld waarbij we de ZHPV kunnen promoten in ruil voor publiciteit van 

dit evenement onder de leden. Op deze manier proberen we onder de 

bezoekers nieuwe leden te werven. 

 

Met de bus naar de POSTEX 2015 

Op zaterdag 17 oktober a.s. organiseren de postzegelverenigingen van 

Regio 6 van de KNBF een busreis naar de Postex 2015. Vorig jaar hebben 

we een poging gedaan dit met de NVPV Monster te organiseren, maar dat 

ging vanwege te weinig belangstelling niet door. Nu doen we dat met de 
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regio 6, dat zijn zeker 10 postzegelverenigingen. 

De KNBF draagt € 500,- bij aan de huur van een 

bus die ongeveer € 1000,- kost. Het aantal 

aanmeldingen moet minimaal 40 personen zijn. 

De bus is dus niet gratis. U betaalt een kleine 

bijdrage van € 10,- , niet-leden € 20,- Er zijn drie 

opstapplaatsen:  

- 08.00 uur start P+R Laan van Hoornwijck 55 te Rijswijk.  

Terug ongeveer 19.00 uur. 

- 08.40 uur instap station Alexandrium te Rotterdam/Capelle.  

Terug ongeveer 18.20 uur. 

- 09.05 uur instap parkeerterrein Reeuwijksehout te Reeuwijk.  

Terug ongeveer 18.00 uur. 

De vermoedelijke aankomst op de Laan van Erica te Apeldoorn is 10.20 

uur. Het vertrek daar is gepland om 16.40 uur. 

U kunt zich hiervoor uiterlijk tot 20 september a.s. opgeven op de beurs 

bij de beursleiding of via een e-mail naar secretaris@zhpv.nl 

 

 
 

BEURSBERICHTEN 

Bij de start van de beurzen in september zijn Henk de Haas, Ben Kruse en 

Yvonne Kruse niet meer als beursleider actief. Hierdoor is de beursleiding 

de komende periode niet altijd in dezelfde handen. Gelukkig komt voor de 

beurs in Zoetermeer Marcel Tuinenburg ons team versterken. Welkom 

Marcel en veel succes toegewenst. 

Tijdens de beurs in Zoetermeer op 5 september bestaat de leiding uit de 

heren Marcel Tuinenburg en Simon Rotteveel. De beurzen van 3 oktober, 

7 november en 5 december staan onder leiding van Marcel Tuinenburg en 

Arie van der Giessen. 

De beurs op 12 september in Den Haag wordt geleid door Simon 

Rotteveel en Ed van der Geld. De beurzen op 10 oktober, 14 november en 

12 december staan onder leiding van Simon Rotteveel en Arie van der 

Giessen. 

mailto:secretaris@zhpv.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=postex+2015&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/ruilbeurzen-elders-2&ei=e3qjVYq8DKyt7gbc3o3oCQ&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNFu_IaWKPo3RbE4G4NbKhRM6HaSJA&ust=1436863479506192
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De beursleiding in Leidschendam is de komende tijd wel constant en in 

handen van Arie van der Giessen en Chiel van der Toorn. In de Plint (onze 

beurslocatie in Leidschendam) wordt komend seizoen in een andere zaal 

een boekenmarkt gehouden, onder leiding van mevrouw Rosa Baptiste. 

Hopelijk kunnen we van elkaars bezoekers profiteren. 

 

Voor al onze beurzen zoeken wij nog nieuwe leiding. Nieuwe gezichten 

achter de beurstafels zullen ons team zeker verfrissen. Dus meld u aan, 

want ook u kunt het! 

Alle beurzen zijn op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. En vindt u de beurs 

te druk? Bezoek dan eens een van de andere beurzen waar het minder 

druk is en u rustig kunt overleggen met onze tafelhouders. Op alle 

beurzen kunt u veilingmateriaal inleveren en zijn lege rondzendboekjes en 

enveloppen te koop. Bent u als tafelhouder verhinderd de plek achter uw 

tafel bij welke beurs dan ook in te nemen, laat dat dan tijdig weten aan 

Arie van der Giessen, tel.: 070-3867303 of 06-33700579. U mag mij ook 

een e-mail sturen: amgstemtutevree@gmail.com. 

 

Arie van der Giessen, commissaris beurzen 

 

WONDERSCHOON EN WEERZINWEKKEND 

Vesna’s 

Vesna’s zijn vrouwelijke wezens in de Slavische 

mythologie die de jeugd en de lente symboliseren. 

Het woord ‘vesna’ in de Slavische talen betekent 

‘lente’. Deze sierlijke wezens wonen in paleizen boven 

op een berg, waar zij het lot van de mensen en de 

oogst van het land bespreken. Een magische cirkel 

rondom hun paleizen moet verhinderen dat ze naar 

beneden komen. Alleen in de maand februari reizen 

ze per houten kar naar de vallei. Slechts een enkeling 

slaagt erin de vesna’s te horen zingen. Geen 

sterveling waagt het echter de berg te beklimmen, men riskeert een 

onprettig einde. 

 

De Basilisk 

Het middeleeuwse mythische monster de Basilisk is een soort draak, 

ontstaan uit een hanenei en door een pad uitgebroed, uitgerust met een 

mailto:amgstemtutevree@gmail.com
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kronkelende, geschubde staart, een hanenkop en grote gele hanenpoten, 

vleugels en een slangentong. Zijn gele, angstaanjagende ogen en de 

ontzettende stank die hij verspreidt, maken het plaatje compleet. Degene 

die hem in de ogen kijkt sterft. Als de Basilisk zichzelf in de spiegel ziet óf 

een haan hoort kraaien, stort hij ter aarde en sterft. Overal in Europa 

werd hij gesignaleerd, ook in Nederland. Uit 

middeleeuwse volksverhalen blijkt dat hij in 

Utrecht, Dokkum (513) en Oldeboorn (1413) 

veel slachtoffers heeft gemaakt. 

In 1587 speelden twee kinderen 

verstoppertje in een oude kelder in 

Warschau. Toen ze dood werden gevonden 

was hun lichaam opgezwollen en hun huid 

was geel. Hieruit maakte men op dat er een 

Basilisk in het spel moest zijn. Een ter dood veroordeelde met dikke 

brillenglazen en behangen met spiegels werd ingehuurd en daalde af in de 

kelder. Eén blik in de spiegel doodde het monster. Hoe het verder met de 

man afliep werd mij niet duidelijk. 

 

Yvonne Kruse 

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

Bij veel mensen staat de naam Toulouse-Lautrec voor 

een schilder van het Parijse nachtleven en de Moulin 

Rouge. Maar er is natuurlijk meer. Hij is geboren op 24 

november 1864 in Albi en als zoon van een graaf 

kreeg hij ook de titel van graaf. Deze adellijke titel zou 

dateren van omstreeks 750, de tijd van Karel de 

Grote. Henri had een broos beendergestel door 

pyknodysostose en dit was de oorzaak van zijn 

mismaaktheid. 

Als kind had hij nog ongelukken en brak zijn beide 

benen die daardoor niet meer meegroeiden. Hij was ook bijziende en 

moest een pince-nez dragen. Hij droeg altijd een hoed omdat bij het 

voorhoofd de fontanel niet helemaal was dichtgegroeid. 

Op zeventienjarige leeftijd begint hij te tekenen en schilderen. Hij gaat 

ook in de leer bij andere schilders en komt zo in contact met de kunst van 

Cézanne, Degas, Manet, Renoir en anderen. 
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In 1884 verhuist hij naar een 

studio in Montmartre waar 

hij regelmatig het cabaret “ 

Le Chat Noir “ bezoekt 

evenals de “ Boule Noir “. Hij 

werd bevriend met Van Gogh 

alhoewel hun beide stijlen 

van schilderen zelfs 

tegengesteld waren. Hij 

kwam ook regelmatig in het 

circus. Voor zijn schilderijen “La clownesse Cha-U-

Kao” (links) en “Au Cirque Fernando” (rechts) vond hij daar zijn inspiratie. 

In gelegenheden als de Folies-Bergères en de Moulin-Rouge  leerde hij 

mensen kennen die ook in zijn schilderijen voorkwamen. Dit blijkt onder 

meer uit de schilderijen “La Goulue entrant au Moulin-Rouge”,  “M. Lender 

dansant le Boléro de Chilpéric” en “Yvette Guilbert Chantant “Linger, 

Longer, Loo” (resp. links, midden en rechts). 

                    

Nevenstaande postzegel, ”La serveuse anglaise au 

café Star au Havre” doet vermoeden dat de 

schilder ook wel eens buiten Parijs kwam; in dit 

geval in Le Havre.  

Hij werd ook afficheontwerper en zeer bekend zijn 

“Moulin-Rouge La Goulue” van 1891 en “La revue 

blanche” van 1895. De Belgische post gaf in  2011 

een postzegelboekje uit met 10 zelfklevende 

postzegels, alle met een afbeelding van een affiche 

van Toulouse de Lautrec. Ik toon hieronder de 

genoemde van La Goulue en een van de cancan-danseres in de Moulin 
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Rouge, Jane Avril. Verder is bekend dat 

hij nooit is getrouwd. Hij kon seks en 

liefde van elkaar scheiden en had 

ontelbare verhoudingen, die meestal van 

korte duur waren. Hij werkte meestal ’s 

nachts, had een gebrek aan nachtrust, 

last van alcoholmisbruik en bovendien 

leed hij aan 

syfilis. In 1898 was hij een wrak geworden. In 

1899 had hij een aanval van delirium tremens. 

In 1900 kreeg hij een beroerte om uiteindelijk 

op 9 september 1901 te sterven. Zijn chaotisch 

leven heeft zelfs op de begrafenis tot chaos 

geleid. De lijkwagen reed zo snel dat de 

begrafenisstoet hem niet kon volgen. Zijn 

vader die niet op de begrafenis aanwezig was 

zou hierin de hand hebben gehad. 

Herwig Pauwels 

NAJAARSVEILING 

Zaterdag 5 september 2015 sluit de inzendingstermijn voor de najaars-

veiling van de ZHPV op 24-10-2015. Mocht U nog materiaal hebben om op 

de veiling in te brengen, de veilingcommissie staat op de beurs van 5 

september in Zoetermeer voor U gereed. Op dit moment zijn er al ruim 

200 kavels ingeleverd, zoals: 

Nederland losse kavels, 42  Overz. Gebiedsdelen, 4 

Europa losse kavels (vnl België), 40  Wereld losse kavels, 5 

(Voordruk-)albums en mappen, 40  Stockboeken groot, 44 

Stockboeken klein, 11  Stockbladen. en enveloppen, 7 

Kistjes, dozen enz. 12. 

Een kleine greep uit de reeds aangeboden kavels: 

 
PZ22d                                              PZ44 
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Mocht U nadere informatie willen, bel mij! Als U niet in de gelegenheid 

bent om naar deze beursdag te komen, bel mij en we maken een andere 

afspraak. Voor kavelkaarten, inzendlijsten en overige informatie verwijs ik 

U graag naar de website van de ZHPV : www.zhpv.nl 

Namens de veilingcommissie, 

Heiko de Vries, veilingmeester, tel.: 06 54 700 122.  

 

MISSIEPAKKET, BESTAAT DAT NOG ANNO 2015 ? 

Zeker tot in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw 

werd zilverpapier maar ook de aluminium capsules van 

de glazen melkflessen en postzegels ingezameld via de 

christelijke en katholieke scholen ten behoeve van de 

“zending” of "missie". U kunt zich dit mogelijkerwijs nog 

wel herinneren. De aluminium capsules van de 

melkflessen of het zilverpapier bevatten de stof 

stanniool, een soort dun gewalst tin, dat gerecycled kon 

worden en daardoor geld opbracht voor de “zending” of "missie". 

Dat gebeurde ook met het inzamelen van postzegels, alleen die werden 

niet gerecycled  maar hergebruikt voor een heel ander doel namelijk het 

verzamelen van postzegels. Van de gebruikte postzegels werden 

postzegelpakketten samengesteld. De opbrengst van beide activiteiten 

was bestemd voor het zendingswerk voor arme kinderen 

in de derde wereld. De melkflessen 

werden vervangen door pakken, 

maar het verzamelen van postzegels 

bleef bestaan, dan wel niet meer via 

de scholen, maar door sommige 

kerkelijke instellingen. Maar bestaat 

dat nog? Het verzamelen van post-

http://www.zhpv.nl/
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zegels is bij velen begonnen met een album en een missiepakket. Reden 

genoeg om daarover eens van gedachten te wisselen met ons lid Gerrit de 

Jeu, die daar heel actief mee bezig is. 

Veel verzamelen in het groot.  Als lid van de PKN-kerk (protestants) in 

Leidschendam verzamel ik als vrijwilliger al vele jaren postzegels, 

mobieltjes, brillen en ansicht- en nieuwjaarskaarten voor het 

zendingswerk van de landelijke Stichting Kerk in Actie. Deze stichting is 

een samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke 

hulporganisaties. Deze steunen meer dan 1500 hulpprojecten. Als rustend 

ondernemer heb ik gebruik gemaakt van mijn netwerk door bij een 

twintigtal bedrijven een bakje neer te zetten met een wervende brief erbij 

om voor de Stichting alle gestempelde 

postzegels e.d. te bewaren. Twee keer 

per jaar breng ik ongeveer 7 à 8 

bananendozen vol naar het diaconale 

hoofdkantoor in Utrecht, waar 

vrijwilligers de onafgeweekte postzegels 

tot missiepakketten maakt, die 

wereldwijd verzonden worden. Alle 

pakketten zijn bestemd voor het 

buitenland. In ons land zult u deze 

pakketten waarschijnlijk niet meer aantreffen. De opbrengst van de 

missiepakketten wordt aangewend voor onderhoud van de monumentale 

kerken in Nederland. Die bestemming is dus in de loop der jaren 

gewijzigd. 

Oproep.   Hierbij doe ik een oproep aan alle leden van de ZHPV om 

wellicht onverkoopbaar post-

zegelmateriaal via mij aan 

genoemde stichting te 

schenken, zij kan daar geld 

van maken. Schroom daarom 

niet om mij te bellen, dan kom 

ik uw overtollig materiaal 

ophalen. Ter illustratie van dit 

epistel laat ik zien welke 

zegels zeer gewild zijn. 

 

Gerrit de Jeu, J.S. Bachlaan 159, 2264 WD Leidschendam, tel 070-

3271243. 
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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 voor alle 

beurzen  worden afgemeld bij: 

A.M. v.d. Giessen,  

tel. 070- 3867303 of  

06 33700579 of  

per e-mail: 

amgstemtutevree@gmail.com  

  

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

  

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 5 september    13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 12 september  13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 19 september   13-16uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 3 oktober     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 10 oktober     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 17 oktober     13-16 uur 

 

 

Zoetermeer     Veiling 

za 24 oktober 

V.a. 10.00 uur bezichtigen kavels, 

aanvang veiling 13.30 uur. 

 

 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 7 november     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 14 november   13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 21 november   13-16 uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 5 december     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 12 december   13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 19 december   13-16 uur 

KOM OOK EENS 

GEZELLIG  KIJKEN OP 

DE BEURS IN DEN HAAG 

ESCAMPLAAN 55 

mailto:ton.vbl@casema.nl

