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VAN HET BESTUUR
In Memoriam
Arie van Haastrecht
Een doener is heengegaan. Op 1 september 1963 kwam een stel postzegelvrienden bijeen en richtte de “ZuidHollandse vereniging van
PostzegelVerzamelaars” op, kortweg de ZHPV. Een van deze oprichters
was Arie van Haastrecht, toen 24 jaar. Tot op de dag van zijn overlijden
op 20 juni 2016 is hij zijn club trouw gebleven.
Arie was van oorsprong boekbinder en drukker. Het was dan ook logisch
dat hij van het begin af aan de redactie vormde van het mededelingenkrantje. Zijn vrouw Wil typte de stukjes uit en Arie stencilde het krantje.
Hij kocht al vrij snel een drukpers en verzorgde al het drukwerk voor de
ZHPV zoals het mededelingenblad, boekjes van het rondzendverkeer,
lidmaatschapskaarten etc. Vanaf 1985 t/m 1993 zat Arie in het bestuur als
commissaris Rondzendverkeer. Daarnaast was hij geruime tijd beursleider
in de Isingstraat in Den Haag en in de Olympus in Zoetermeer. In 1987
begon Arie een postzegelhandel in de Jan Luykenlaan in Den Haag. Deze
zaak heeft hij gerund tot 2001 en nog enkele jaren voortgezet als hobbyzaak. Op zijn 65e stopte hij ermee. Vanaf die tijd kwam hij als tafelhouder
weer op de beurzen.
Drie jaar geleden overleed zijn vrouw
Wil. Toch krabbelde Arie daarna weer
aardig uit het dal. Zijn gevoel voor
humor bleef. Totdat hij vorig jaar
augustus te horen kreeg dat hij
blaaskanker had en nog hooguit een jaar
te
leven
had.
Hij
wilde
geen
behandelingen meer ondergaan. Tot en
met mei van dit jaar was hij op de
beurzen aanwezig als tafelhouder, Arie
wilde in het harnas sterven. Toen ging
het ineens slechter met hem en op 20
juni overleed hij.
Met Arie verliest de ZHPV een aimabele persoonlijkheid, een filatelist in
hart en nieren en iemand die de jeugd van de ZHPV een warm hart
toedroeg. Wegens zijn verdiensten voor de ZHPV en de filatelie was Arie
benoemd tot erelid en begiftigd met de zilveren bondsspeld van de KNBF.
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In Memoriam
Dorus Reuver
Op 11 juli jl. is ons lid Dorus Reuver op 89 jarige leeftijd overleden. Dorus
was 28 jaar lid van onze vereniging. Tijdens zijn arbeidzame leven heeft
hij bij Shell gewerkt op een olieplatform en later via een Amerikaanse
Maatschappij in Libië ook in de olie. Niet op zee maar middenin de
woestijn. Dat was 4 weken van huis en daarna 4 weken thuis. In Libië
vertoefde hij in een compound, een leefgemeenschap voor buitenlanders.
Ook toen was het niet ongevaarlijk in Libië. Later toen hij daar manager
logistiek werd kon ook zijn vrouw overkomen. Postzegels verzamelen was
zijn grote hobby. Hij nam zijn oudste zoon Martin mee naar de
Postzegelboom en ook naar Amicitia. De vonk van het verzamelen is
echter niet van vader op zoon over gesprongen. Toen hij met de VUT ging
werd hij lid van de ZHPV en werd sindsdien vaste tafelhouder in Den
Haag. Hij had een behoorlijke verzameling opgebouwd en kocht
regelmatig nieuwe handel in. In 2003 overleed zijn echtgenote. Ondanks
het grote verlies wist hij zich goed staande te houden. Op onze beurzen in
Den Haag had hij zijn vaste klanten. Begin dit jaar was hij nog op de
beurs. Het lopen ging hem slecht af. De laatste jaren hielp men hem bij
het in- en uitladen van zijn stockboeken. Dorus was een gezien
tafelhouder die we zeker gaan missen. Wij wensen zijn zoons,
schoondochters en kleinkinderen alle sterkte toe.

Een lange hete zomer
Tijdens het schrijven van dit stukje is het volop zomer.
De activiteiten van alle verenigingen liggen in de maanden juli en
augustus stil. Beheerders van de kantines of zalen hebben gelegenheid de
noodzakelijke aanpassingen of verbouwingen te doen. Het enige dat
doorloopt is het rondzendverkeer.
Wat het nieuws betreft is deze zomer geen
komkommertijd. Het wordt gedomineerd door een
golf van geweld. De ene aanslag wordt opgevolgd
door een volgende. Voornamelijk zijn de grote steden
het doelwit, daar waar veel mensenmassa's zich
ophouden. Zoals deze Spaanse zegel laat zien is
terrorisme van alle tijden. De coup in Turkije. Het
lijkt soms wel of de hele wereld in brand staat en dan
hebben we het nog niet eens over de Brexit, het
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begin van de afbrokkeling van de Europese Unie? De vluchtelingenstroom,
de hongersnood in Afrika, de bosbranden en aan de andere kant de
overstromingen als gevolg van het natuurgeweld.
Gelukkig is nieuws niet alleen negatief.
Ook sport is nieuws. En deze zomer volgen de sportevenementen elkaar in
sneltempo op. Het Europees Kampioenschap voetbal. Het grote
tennistoernooi op Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen
in Brazilië waar Nederland een hoop medailles hoopt binnen te halen.
Maar als het Olympisch vuur gedoofd
is en de zomer ten einde loopt dan
komen de stockboeken en albums
weer te voorschijn. De meeste
tafelhouders hebben nieuwe handel
ingekocht. Onze leden worden weer
onrustig. Het is weer tijd voor de
hobby Filatelie. Zo gaat het al jaren.
En zowel de negatieve als positieve nieuwsfeiten tijdens dit zomerreces
kunnen inspiratie leveren voor velerlei thematisch verzamelingen.
Op zaterdag 3 september in Zoetermeer, zaterdag 10 september in
Den Haag en zaterdag 17 september in Leidschendam starten onze
beurzen weer en hopen we u weer uitgerust te verwelkomen.

Uitnodiging Algemene LedenVergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de op zaterdag 15 oktober 2016 te
houden Algemene LedenVergadering in het gebouw ”De Plint”, Prins
Frederiklaan 7 te Leidschendam. De vergadering vangt aan om 15.30 uur,
aansluitend aan de beurs.
De agenda is nu nog niet volledig bekend
maar zal uiterlijk zaterdag 1 oktober a.s.
definitief zijn. Deze zal dan, evenals alle
vergaderstukken op de website zijn te lezen
en downloaden. Via een te zijner tijd te
verzenden PM (Priority Mail) zal de definitieve
agenda
worden
gepubliceerd.
Geïnteresseerden die geen PM ontvangen of
computer hebben kunnen de agenda en
vergaderstukken aanvragen bij de secretaris.
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Reeds











nu bekende agendapunten zijn:
Opening
Vaststelling agenda
Binnengekomen stukken en mededelingen
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2016
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van
Werkplan 2017
Begroting 2017
Vaststelling contributies 2017
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur

NAJAARSVEILING
Op zaterdag 22 oktober 2016 organiseert de ZHPV weer een Grote
Najaarsveiling in Buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60, 2717
BG te Zoetermeer.
Wilt U materiaal inleveren voor deze veiling?, de
sluitingsdatum hiervoor is zaterdag 3 september 2016
tijdens de beurs in Zoetermeer. Eerder mag altijd. Een
telefoontje naar één van de commissieleden is voldoende
voor het maken van een afspraak.
De kavellijst zal rond 1 oktober 2016 op de website van
de ZHPV te vinden zijn.
Voor deze veiling zijn reeds zeer interessante kavels
ingediend! Diverse nummers 1, 2 en 3,
80 (2x met cert.), 101 (met cert.), 130,
131 maar ook Nederlands Indië 1 en 2, diverse
verzamelingen Nederland, OG en andere landen, een brief
uit kamp Westerbork en nog veel andere kavels. Op het
moment van het schrijven van dit epistel zijn er reeds 238
kavels ingediend! De kijkgelegenheid is van 10.00 uur
tot 13.00 uur. De veiling begint om 13.45 uur. Houdt U rekening met
deze tijden!
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De veilingcommissie is van 13.00
uur tot 13.45 uur druk aan het werk
om op tijd met de veiling te kunnen
beginnen. In drie kwartier tijd
dienen de kavels gecontroleerd te
worden, schriftelijke biedingen in de
computer verwerkt te worden en
tussendoor kunnen we dan hopelijk
nog een broodje eten.
Graag tot ziens op zaterdag 22 oktober 2016!
De ZHPV – veilingcommissie.
Andrew Huiskamp
06-53234521
Heiko de Vries
06-54700122 (veilingmeester)
Chiel van der Toorn
070-3479067
Alsmede het team van vrijwilligers tijdens deze dag.
Voor vragen kunt U (vooraf) terecht bij één van de hierboven genoemde
commissieleden of bij veilingcommissie@zhpv.nl

DE VOGEL AFSCHIETEN
Onlangs werd mij onderstaand poststempel door een postzegelvriend
aangeboden.

De eerste indruk is dan toch dat hij iets tegen mij (uw redacteur) heeft
omdat de tekst en afbeelding nogal grof geweld suggereren. Maar ik meen
hem een beetje te kennen dus die eerste indruk vervaagde snel. Daarom
pakte ik het woordenboek erbij. En ook dat bracht opluchting. “Den Vogel
abschießen” is een Duits gezegde dat vertaald wordt als “Alle anderen
overtreffen”. Nou dat zal hij met betrekking tot mij ook wel niet hebben
willen suggereren. Dus ik houd het er maar op dat hij het gewoon een
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leuk stempel vond met mijn naam erop. Maar waarom nu dit verhaaltje?
Nou, de moraal van dit verhaal is dat poststempels op allerlei manieren
iets kunnen toevoegen aan een thematische verzameling. In dit geval
bijvoorbeeld met betrekking tot het bankwezen of oorlogswapens.
Overigens betreft dit stempel een reclame voor een spaarbank.
Jan Vogel

KONINGIN ELIZABETH II VIERDE ONLANGS HAAR 90 e
VERJAARDAG.
Ruim 64 jaar zit zij stevig in het zadel van het Verenigd Koninkrijk.
Hoe lang nog ?

Op 21 april van dit jaar werd Koningin Elizabeth II 90 jaar. Zoals
gebruikelijk vierde ze haar verjaardag twee keer namelijk op haar
geboortedag en enkele maanden later op de zaterdag vóór of na 10 juni,
tijdens "Trooping the colour" of wel de officiële jaarlijkse viering van
Koninginnedag. Ook wel bekend als de "Parade van de verjaardag van de
koningin". Het is gebruikelijk in het Engels Koningshuis in functie te
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blijven tot de dood. Vroegtijdig terugtreden zoals dat bij de andere
Europese vorstenhuizen gebeurt is niet aan de orde. Het Engelse volk
houdt van tradities en die worden niet snel doorbroken. Elizabeth is 90
jaar en haar echtgenoot prins Philip 95 jaar. Haar moeder "Queen Mum"
werd 101 jaar. In 2015 brak Elizabeth het record als
staatshoofd van haar betovergrootmoeder Koningin
Victoria die 63 jaar vorstin was geweest.
Hieronder volgt een overzicht van het vorstenhuis
sinds de eerst uitgebrachte postzegel "de penny black"
in 1840 met de tijdloze afbeelding van Koningin
Victoria. De penny black werd al na een jaar opgevolgd
door "de penny red" (roodbruin) omdat de
afstempeling op een zwarte postzegel niet erg handig bleek te zijn.
Victoria (24-5-1819 – 22-1-1901), koningin vanaf 20 juni 1837.
Het Verenigd Koninkrijk was al een constitutionele monarchie toen zij in
1837 de troon besteeg. Dientengevolge was haar politieke invloed zeer
beperkt. In die periode groeide het Verenigd Koninkrijk uit tot het grootste
rijk uit de geschiedenis. Haar regeerperiode die gelijk viel met de
industriële revolutie wordt ook wel aangeduid als Het Victoriaanse
Tijdperk. Zij kreeg met haar man Albert negen kinderen waarvan Edward
de oudste zoon was. Omdat zij 18 jaar was toen zij de troon besteeg en
81 jaar werd, had zij er een zeer lange regeerperiode
opzitten.
Edward VII (9-11-1841 – 6-5-1910), koning
vanaf 22 januari 1901.
Na haar dood werd Elizabeth opgevolgd door haar
oudste zoon Edward. Hij was toen al 59 jaar. Zijn
regeerperiode duurde slechts 9 jaar.
George V (3-6-1865 – 20-1-1936), koning vanaf 6 mei 1910.
Na het overlijden van zijn oudste broer kwam George in
beeld als opvolger. De eerst wereldoorlog trok een
ernstige wissel op zijn gezondheid. Bovendien raakte hij
ernstig gewond door een val van zijn paard waarvan hij
nooit helemaal genas. Daarnaast was het een zware
roker ten gevolge waarvan hij ernstige ademhalings- en
longproblemen had. Gelukkig haalde hij veel plezier uit
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zijn hobby, het verzamelen van postzegels. Zijn oudste zoon Edward VIII
nam tijdens zijn ziekte al veel taken van hem over. Op 20 januari 1936 op
70 jarige leeftijd blies George zijn laatste adem uit.
Edward VIII (23-6-1894 – 28-5-1972), koning
van 20 januari 1936 tot 11 december 1936.
Edward die al veel taken van zijn vader George V
tijdens zijn ziekte had overgenomen werd automatisch
zijn opvolger. Op 20 januari 1936 betrad hij de troon
tot zijn abdicatie op 11 december 1936. Nog geen jaar
was hij koning van het Britse Rijk. Zijn relatie met
Wallis Simpson, een tot twee keer gescheiden
Amerikaanse waarmee hij wilde trouwen was onaanvaardbaar voor de
premiers van het Britse Rijk, maar ook in strijd met de status van titulair
hoofd van de Anglicaanse Kerk. Zelf koos hij uiteindelijk voor de liefde en
deed afstand van de troon. Tijdens zijn koningschap is één postzegeluitgifte met 4 verschillende waarden aan hem gewijd.
George VI (14-12-1895 – 6-2-1952), koning vanaf 11 december
1936.
De keuze van Edward VIII zadelde zijn broer George VI op met een groot
probleem. Deze was niet voorbereid om dit ambt over te nemen. Hij had
een enorm stotterprobleem waar hij al eerder voor was behandeld, maar
dat weinig had geholpen. De film "The King's Speech" uit 2010 die u
ongetwijfeld gezien heeft, is grotendeels gebaseerd op authentiek
materiaal. In die tijd was de opkomst van de radio gaande en hoe zou het
klinken als een stotterende koning aankondigde dat Engeland de oorlog
zou verklaren aan Duitsland. Dat zou zeker niet
geloofwaardig overkomen. Uiteindelijk schakelde zijn
echtgenote de eigenzinnige logopedist Lionel Logue in
die het lukte hem nagenoeg van het stotteren af te
helpen. Hij benaderde het stotterprobleem als een
psychische stoornis en niet als een fysiek probleem. Het
lukte George VI uiteindelijk zijn radiospeech voor het
volk met slechts één kleine hapering op de "w" uit te
spreken. Door de tweede wereldoorlog, de stress die het koningschap met
zich meebracht en door het feit dat hij een stugge roker was, kreeg hij
longkanker. Op 56 jarige leeftijd overleed hij aan een hartaanval.
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Elizabeth II (21-4-1926 – ..), koningin vanaf 7 februari 1952 tot
heden.
Op 7 februari 1952, een dag na het overlijden van haar
vader George VI werd zij benoemd tot koningin. Door
haar lange regeerperiode en het uitgebreide Koninkrijk
is zij de vorst(in) die het meest op postzegels
voorkomt. Dit ligt ook aan het feit dat op de postzegels
van het Verenigd Koninkrijk geen landsnaam staat
maar dat deze voorzien zijn van een portret van het
staatshoofd of later van het icoon van Elizabeth. Ook zij
zal tot haar dood op de troon blijven. Over de
opvolging wordt gespeculeerd. Prins Charles is al 67
jaar oud en neemt nu al een aantal taken op zich
voor wat betreft Het Gemenebest. Maar Camilla
Parker Bowles, thans de echtgenote van prins
Charles is niet zo populair. Ook prins William wordt
al regelmatig ingezet voor een aantal koninklijke
bezigheden.
Veel Britten willen graag dat William na overlijden
van Elizabeth de troon zal bestijgen. Maar zover is
het nog niet. De tijd zal het leren.
Het hieronder weergegeven velletje toont Koningin Elizabeth II met haar
mogelijke troonopvolgers. Het velletje is uitgebracht op 21 april 2016, de
90e verjaardag van Koningin Elizabeth II.

Henk Jetten
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DE LOCATIES

ACTIVITEITEN

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

Zoetermeer
Beurs
za 3 september
13-16 uur
Den Haag
Beurs
za 10 september
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 17 september
13-16 uur
Zoetermeer
Beurs
za 1 oktober
13-16 uur
Den Haag
Beurs
za 8 oktober
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 15 oktober
13-15.30 uur
Aansluitend Algemene
Ledenvergadering

ENTREE
Leden gratis, niet-leden € 2,50
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
Tel. 06-33700579
E-Mail :
amgstemtutevree@gmail.com

Zoetermeer
Veiling
za 22 oktober
Bezichtigen kavels 10.00 tot 13.00 uur
Aanvang veiling
13.45 uur

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
VEILINGCOMMISSIE
Andrew Huiskamp:06-53234521
Chiel v/d Toorn: 070-3479067
Heiko de Vries:
06-54700122
(veilingmeester)
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Zoetermeer
za 5 november
Den Haag
za 12 november
Leidschendam
za 19 november

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

Zoetermeer
za 3 december
Den Haag
za 10 december
Leidschendam
za 17 december

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

