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Intro 

Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: 

 

 Oproep voor nieuwe beursactiviteit 

 Oproep ontbrekende mededelingenbladen 

 Jan Toorop 

 Overtollige catalogi 

 Filafair 2016 

 Postzegelvondst in Den Haag 

 Ruilbeurs NVPV Afd. Boskoop 

 

Oproep voor nieuwe beursactiviteit 

In PM 2016/01 werd het “Actieplan Beurs Den Haag” al uit de doeken gedaan. 

Onderdeel daarvan is het aanbieden van postegels in stockboeken, post(waarde)stukken en ander 

filatelistisch materiaal van en door leden. Deze nieuwe activiteit start op de beurs van 12 maart 

a.s. in Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 in Den Haag. 

Het bestuur roept haar leden op aan deze activiteit deel te nemen 

 

Naast de tafels met onze reguliere tafelhouders, treft u dan ook een tafel aan met 5-cents en 50-

cents stockboeken en met ander filatelistisch materiaal. Alle leden kunnen 

5-cents en 50-cents stockboeken aanleveren die volledig gevuld zijn met 

zegels van een bepaald land of van een bepaald thema. De zegels dienen 

naast elkaar te worden ingestoken, niet dakpansgewijs. 

Naast de stockboeken kunnen ook post(waarde)stukken en ander 

filatelistisch materiaal worden aangeboden. Poststukken met eenzelfde 

vraagprijs, bijvoorbeeld 10 cent, 25 cent of 50 cent dienen in doosjes te 

worden aangeleverd. Losse stukken dienen afzonderlijk te worden geprijsd 

en bij de beursmedewerker te worden aangeleverd. Deze zaken worden los 

verkocht, dus aangeven van het lidmaatschapsnummer en de vraagprijs is 

vereist. Na controle ontvangt u een ontvangstbewijs. De vereniging koopt 

zelf geen materiaal in voor deze activiteit. 

 

Voor administratie/beheerskosten gaat bij de 5-cents boeken 1 cent 

per verkochte zegel naar de verenigingskas. Van de 50-cents 

boeken en het overige filatelistisch materiaal gaat 5% naar de 

vereniging. 

Al het materiaal wordt aan het eind van de beurs opgeslagen in een 

afgesloten kast en komt de volgende beurs weer op de tafel, 

hopelijk aangevuld met nieuwe stockboeken en 

post(waarde)stukken. Zo kan er op termijn een flinke voorraad 

beschikbaar zijn. Uit onderzoek is gebleken dat dit bij andere 

verenigingen een succesvolle formule is.  

Alle leden kunnen hun stockboeken met overtollige zegels en ander 

filatelistisch materiaal inleveren bij de beursleider. Na verloop van enkele maanden wordt geteld 

wat de uitname is en wordt er met de aanbieders afgerekend. 

 



Dit is dus een dringende oproep aan alle leden om overtollige zegels in stockboeken en 

overtollig ander filatelistisch materiaal aan te bieden op de beurs in Den Haag. Het mes 

snijdt dan aan twee kanten. Enerzijds verdient de aanbieder wat van eerdere investeringen terug, 

anderzijds kunnen andere leden hun verzameling uitbreiden. 

 

Jan Toorop 

Het stukje in PM 2016/02 over de Toorop tentoonstelling in het Gemeente Museum Den Haag riep 

bij ons lid en voormalig veilinghouder Ton van der Meij oude herinneringen op. Daarom stuurde hij 

onderstaande reactie naar de redactie van Priority Mail. 

 “Naar aanleiding van het artikel in de Priority Mail 2016/02 van de ZHPV te Den Haag, stuur ik 

hierbij een scan van een schilderij van Rob Blote. Dit stuk was een geschenk aan A.A. van der Meij 

Veilingen te Den Haag ter gelegenheid van haar 1e veiling. Zeer kundig nageschilderd, met de stip 

in het haar van de persoon links, nu met veilinghamer, terwijl de persoon rechts een bieding doet. 

Tanding: Lijntanding 11 ½.”. 

 

 
 

 
Toorop “schilderij” van Rob Blote, beeldhouwer Wassenaar 

 

Oproep ontbrekende mededelingenbladen 

Geruime tijd geleden besloot het bestuur het ZHPV-archief te digitaliseren. Dit betekent het 

scannen van vooral het secretariaatsarchief en de mededelingenbladen. De gescande documenten 

moeten op logische onderwerpen worden gesorteerd en op een dusdanige plek worden opgeslagen 

zodat zij makkelijk en voor meerdere personen tegelijk toegankelijk zijn. Wie welke stukken in mag 

zien is een besluit dat het bestuur nog moet nemen. 

 



Echter, bij het scannen van de verenigingsbladen bleek dat ik een aantal exemplaren mis. Teneinde 

deze digitale verzameling compleet te maken doe ik een oproep aan onze leden. 

Wie kan mij helpen aan de volgende bladen: 

 

1963 de gehele jaargang 

1964 de gehele jaargang 

1965 nrs 1 en 4 t/m 10 

1966 nrs 1 t/m 5 en nr 10 

1981 nr 12 

1983 nr 7  

1995 nrs 6 en 7  

1996 nr 4 

1998 nr 2 

2011 de gehele jaargang 

 

De mededelingenbladen vanaf 2012 staat reeds op onze website. 

Degene die één of meerdere nummers kan leveren verzoek ik mij 

te bellen. Wees niet bang, U krijgt het exemplaar ongeschonden 

retour!  

 

Heiko de Vries, tel 06 54 700 122 

 

Overtollige catalogi 

Bij het inleveren van materiaal ten behoeve van de veiling komt het regelmatig voor dat er 

overjarige catalogi bij zitten. Op dit moment zijn onderstaande catalogi bij mij aanwezig. 

Uitgever jaar omschrijving 

NVPH 1978 Speciaal catalogus 

NVPH 1995 Speciaal catalogus 

NVPH 2001 Catalogus 

NVPH 2002 Catalogus 

NVPH 2006 Speciaal catalogus 

NVPH 2013 Speciaal catalogus 

NVPH 2015 Speciaal catalogus 

      

Michel 1995 Duitsland 

Michel 1995 Europa West A - L 

Michel 1995 Europa West M - Z 

Michel 2005 / 06 Duitsland 

Michel 2001 / 02 Band 1 West- en Midden Europa 

Michel 2001 / 02 Band 2 Zuid Europa 

Michel 2001 / 02 Band 3 Noord en Noordwest Europa 

Michel 2001 / 02 Band 4 Oost Europa 

      

      

Yvert & Tellier 1929 hele wereld in één boek (1310 blz.) 

Yvert & Tellier 1932 hele wereld in één boek (1280 blz.) 

Yvert & Tellier 1940 hele wereld in één boek (1456 blz.) 

Yvert & Tellier 1964 Tome II timbres d'Europe 

Yvert & Tellier 1964 Tome III timbres d'Outre Mer 

      



Zonnebloem 1977 Nederland 

      

Philex 1975 / 1976 Duitsland 

Negev 1992 Speciaal cat. Palestina 

Stanley 
Gibbons 2005 Canada 

 

Een ieder die in aanmerking wil komen voor één of meerdere  

exemplaren wordt verzocht contact met mij op te nemen.  

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

 

Heiko de Vries, Veilingmeester ZHPV, Tel. 06 54 700 122 

 

Filafair 2016 

Het is wel tamelijk kort dag maar toch nog even aandacht voor de 6e Filafair in ’s-Hertogenbosch 

op 11 en 12 maart a.s. De reden? Naast het feit dat het om een bij de meeste filatelisten bekend 

evenement gaat kan en wil de organisatie hiervan natuurlijk niet om de hype van dit moment 

heen, te weten de viering van de 500e sterfdag van Jheronimus Bosch. 

Filafair geeft maar liefst 10 persoonlijke postzegels (in velletjes van 10) uit met daarop 

afbeeldingen van werk van Jheronimus Bosch. Dus voor verzamelaars van middeleeuwse 

schilderkunst een must. 

Gedetailleerde informatie over de beurs en de postzegels is te vinden op www.filafair.nl 
 

           
 

Postzegelvondst in Den Haag 

Bij een afvalbak op de Stationsweg in Den Haag hebben agenten donderdag honderden postzegels 

gevonden. Het gaat om zegels uit diverse landen. Ze zijn allemaal 'afgestempeld'.  

De politie vraagt volgers op Facebook of zij informatie hebben over de herkomst van de postzegels, 

maar ook of iemand weet of ze verzamelwaarde hebben. 

Dus ZHPV-ers help mee dit mysterie op te lossen. 

 

https://www.facebook.com/PolitieHoefkade/posts/1134836863202854


 

 
 

Ruilbeurs NVPV Afdeling Bodegraven 

Zaterdag 26 maart 2016 van 10.00 tot 15.00 uur organiseert de Postzegelvereniging N.V.P.V. 

afdeling Bodegraven weer een Ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten. 

Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 2411EV Bodegraven-Dronenwijk. 

 

Gratis parkeren, semihandelaren, ruiltafels, gratis postzegels voor de jeugd, toegang 2 euro (tot 18 

jaar gratis) en de locatie is bereikbaar voor mindervaliden. 

Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 06-24242546 of 06-11756185; Website: 

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/ 

 

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/


 
 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 6 maart 2016 

 


