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De 'ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars' ZHPV is 

aangesloten bij de 'Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten 

Verenigingen' en de 'Stichting voor 

Filatelistisch Jeugdwerk in 

Nederland'. 
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VAN HET BESTUUR 

 

Van harte welkom 

In 2016 hebben we tot nu toe de volgende heren als nieuw lid mogen 

verwelkomen: 

P.A. Stamps uit Gouda, H.H. van der Swaluw uit Voorburg, H. Savenije uit 

Den Haag, A. de Jong eveneens uit Den Haag, de heer J. Schopman uit 

Naaldwijk en drie uit Zoetermeer te weten, G. Adams, R.F. Mullens en E. 

Hilgenga.  

Als herintreedster wensen wij mevrouw Y.A.H. Kruse-Oude Weernink uit 

Zoetermeer welkom. Zij kent dus het “klappen van de zweep” binnen onze 

vereniging.  

Wij wensen allen veel plezier met het uitoefenen van hun hobby bij de 

ZHPV. 

 

In Memoriam  

 

Ruud van Tol 

Op 1 september overleed ons lid Ruud van Tol na een zeer actief leven en 

een chronische ziekte op 76-jarige leeftijd door euthanasie. Ruud was 

bijna 30 jaar lid van onze vereniging.  

Zoals hij in de door hemzelf geschreven en door een van zijn zoons tijdens 

de crematieplechtigheid voorgelezen 

afscheidsspeech verklaarde, bracht 

hij veel vakanties in Frankrijk door 

en bezocht hij vele malen Parijs. Dit 

in verband met zijn hobby, de Franse 

klassieke filatelie. 

In 2013 zette hij samen met andere 

leden het 50 jarig jubileum van de 

ZHPV luister bij met de expositie van 

zijn verzameling over de buizenpost 

in Parijs. Dit systeem van 

“postvervoer” besloeg op haar 

hoogtepunt rond 1900 een totale 

lengte van 467 km. En op de 

landelijke tentoonstelling Postex 

2014 toonde Ruud zijn verzameling  

“Paris, communes suburbaine”, die 
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de postgeschiedenis van de in 1860 geannexeerde 

dorpen rond Parijs behandelt. Hiervoor ontving hij in 

de Wedstrijdklasse 2 de waardering Goud.  

Kortom, met Ruud verliezen wij een echte filatelist. 

Wij wensen de familie van 

Ruud veel sterkte toe na zijn 

heengaan.  
 
Dorus Reuver 

Tot onze spijt is bij het In 

Memoriam van ons lid Dorus Reuver in het vorige 

Mededelingenblad zijn foto niet geplaatst. Die 

omissie herstellen we bij deze.  

 

Kort verslag Najaars ALV 2015 

Na de opening van de vergadering, de vaststelling van de agenda en 

goedkeuring van het verslag van de vorige ALV meldt de secretaris  met 

betrekking tot het werkplan 2017 dat daaraan wellicht nog een activiteit 

wordt toegevoegd, namelijk een soort promotiedag voor de filatelie en 

onze vereniging in het kader van het 40-jarig jubileum van de 

Buurtvereniging Buytenrode. De begroting voor 2017 wordt ongewijzigd 

goedgekeurd. Door een aantal noodzakelijke maatregelen vorig jaar staat 

de vereniging er gezond voor. Dit jaar hoopt de vereniging met een 

positief saldo af te sluiten. Dat betekent dat er voor 2017 geen 

contributieverhoging zal plaatsvinden.  

De secretaris doet, vooralsnog zonder resultaat, een oproep aan de leden 

voor de vervulling van vacatures in het bestuur en voor vrijwilligers. 

Vervolgens wordt op voorstel van het bestuur het beursreglement 

uitgebreid met twee artikelen. Tijdens de vergadering wordt nog een 

kleine tekstuele aanpassing voorgesteld, waarmee wordt ingestemd. 

Artikel 15a is een richtlijn over hoe te handelen, indien tijdens een beurs 

filatelistisch materiaal te koop wordt aangeboden door een bezoeker. 

Artikel 15b is een verslaglegging van de beurs. Dit laatste artikel is geen 

nieuwe regeling, dit wordt al jaren gedaan, maar is nooit in het 

beursreglement opgenomen. De  volledige tekst van artikel 15a en 15b 

wordt hieronder weergegeven. 

Tot slot wordt nog gediscussieerd over de entree voor niet-leden. Dit leidt 

echter niet tot aanpassing. 
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Uitbreiding Beursreglement 

Artikel15a 

Indien er tijdens een ZHPV beurs filatelistisch materiaal, bestemd voor de 

ZHPV, wordt aangeboden aan aanwezige bestuurs- en/of commissieleden 

niet behorend tot de beursleiding, dan zal deze aanbieder voor de 

beoordeling van het aangeboden filatelistisch materiaal worden 

doorverwezen naar de beursleider. 

Indien er tijdens een ZHPV beurs filatelistisch materiaal wordt 

geschonken, dan neemt de beursleider dit materiaal in ontvangst. 

Naderhand zal door of namens het bestuur worden bepaald wat er met dit 

materiaal wordt gedaan. 

Indien er tijdens een ZHPV beurs filatelistisch materiaal wordt aangeboden 

ten gunste van de ZHPV jeugdafdeling, dan wordt dit materiaal bij de 

eerstvolgende gelegenheid aan de ZHPV jeugdafdeling overhandigd. 

Indien er tijdens een ZHPV beurs filatelistisch materiaal wordt aangeboden 

met een vraagprijs vanaf €50,-, dan dient de beursleider een lid van de 

veilingcommissie in te schakelen voor gezamenlijke beoordeling van het 

aangeboden filatelistisch materiaal. Zij zullen het aangeboden filatelistisch 

materiaal dan verder beoordelen en afhandelen. Door de ZHPV 

aangekocht filatelistisch materiaal, waarvan eventueel de aankoop is 

afgestemd met de penningmeester, zal zoveel mogelijk worden ingezet 

voor de 5-cents stockboeken en/of de ZHPV loterijen. Mocht blijken dat er 

zich hiertussen materiaal bevindt dat, bij uitzondering, een hogere 

cataloguswaarde heeft dan voor de 5-cents stockboeken en/of de loterij 

bedoeld is dan zal dat materiaal tijdens een ZHPV veiling ten gunste van 

de ZHPV worden geveild. 

Indien er tijdens een ZHPV beurs filatelistisch materiaal wordt aangeboden 

waarvan de vraagprijs lager is dan €50,- en de aanbieder wil direct 

afrekenen, dan zal de beursleider, in overleg met een commissie- of 

bestuurslid, een prijs voorstellen en namens de ZHPV eventueel tot koop 

overgaan. Hierbij wordt in acht genomen dat aangeboden albums, 

stockboeken of andere filatelistische materialen geschikt dienen te zijn ten 

behoeve van 5-cents stockboeken en/of de koopjestafel, bovendien moet 

worden ingeschat of dit materiaal voor een hoger bedrag te verkopen is. 

Het is bestuurs- en/of commissieleden niet toegestaan voor eigen 

rekening filatelistisch materiaal aan te kopen dat tijdens een ZHPV beurs 

wordt aangeboden aan de ZHPV, tenzij het aangeboden materiaal door de 

beursleider én een commissie- of bestuurslid is aangemerkt als materiaal 

dat ongeschikt of onrendabel is voor de ZHPV. 
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Van het in ontvangst nemen van aangeboden gratis materiaal, te veilen 

materiaal en/of aangekocht materiaal wordt een aantekening gemaakt in 

het beursverslag, met vermelding van het overeengekomen bedrag en de 

bestemming van het materiaal. 

Artikel15b 

De beursleider maakt van elke beurs een verslag waarin onder andere 

wordt vastgelegd : 

 het aantal bezoekers, uitgesplitst in leden en niet-leden 

 het aantal tafelhouders 

 het ontvangen bedrag aan entreegeld 

 het ontvangen bedrag aan tafelgeld 

 de opbrengst van een eventuele loterij 

 overige ontvangsten 

 uitgaven 

 bijzonderheden 

Van dit verslag wordt door de beursleider een kopie aan de 

penningmeester en aan de secretaris gezonden. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2017 

Traditiegetrouw organiseert de ZHPV ook in 2017 een Nieuwjaarsreceptie. 

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

zaterdag 7 januari 2017.  

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 2016 ons en de ZHPV zal 

brengen. Vergeet niet uw volle lidmaatschapskaart voor 

2016 mee te nemen en in te leveren (voor zover dat nog 

niet is gebeurd), 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 bij Buurtvereniging Buytenrode.  

 

HET KLEINSTE POSTZEGELTJE VAN DE WERELD 

Door Ton van der Meij. 

 

Over de vraag welke zegel de kleinste van de wereld is kan worden 

gediscussieerd. Volgens mij komen er 2 zegels in aanmerking: 
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Zowel Mecklenburg Schwerin als Braunschweig (resp. Mi 1, 4/5 en 9), 

gaven zegels uit van het formaat van 1 x 1 cm, die als blok van 4 werden 

gedrukt en afzonderlijk (een kwart dus) konden worden gebruikt. 

  
 

Als je vindt dat uitsluitend “vrijstaande gedrukte” zegels in aanmerking 

komen, dan is de kleinste zegel die van het Departement Bolivia (Mi 1/3). 

Deze meet 1 x 1,2 cm. 

 

              (ware grootte) 

 

Verder nog een aardigheidje: 

Een heel klein (nep) typetje Veth van 1,1 x 1,3 cm geplakt op een 

eveneens klein ansichtkaartje van 7 x 4,4 cm van de vroegere molen op 

het Oostplein in Rotterdam. Dit zal wel een grap(je) zijn.  
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SCHILDERIJEN VERZAMELEN 

Artikelen over schilders maken het noodzakelijk om postzegels met 

schilderijen van de desbetreffende schilder bij de hand te hebben. Zo is 

mijn interesse om schilderijen te verzamelen ontstaan. Ik heb intussen 

twee volle stockboeken en een beperking dringt zich op. Voorlopig houd ik 

het alleen bij West-Europese schilders en liefst bij de voor ons meer 

bekende schilders. De postzegels worden gesorteerd per schilder. 

Het is bijna vanzelfsprekend dat bepaalde schilderijen in meerdere landen 

worden afgebeeld. Hieronder een voorbeeld van Rubens “ een dame (H. 

Fourment) met haar  kinderen”. 

Kleine kleurvarianten komen ook vaak voor maar soms is het zo 

verschillend dat je niet echt weet hoe het schilderij er in werkelijkheid 

uitziet. Hiervan is hieronder een schilderij van Van Gogh “ de 

zonnebloemen “. Uiteraard komt het verschil bij een zwart wit afdruk niet 

tevoorschijn. 
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In mijn ogen is mijn verzameling nog in de begin fase maar toch stel ik 

vast dat bepaalde schilders erg in trek zijn zoals Rubens, Rembrandt, 

Rafael, Titiaan, Goya, Manet, Renoir etc.. Verder is het ook opvallend dat 

er een overvloed is van schilderijen met naakte of half naakte dames.  

                       
Wellicht worden die beter verkocht. Dit zijn mijn eerste ervaringen in dit 

verzamelgebied. Voor mijzelf blijft de vraag open of ik een volgende stap 

moet zetten naar een echte thematische verzameling. Hierover zal ik de 

specialisten in onze vereniging raadplegen. 

 

Herwig Pauwels   



9 
 

ISLA ROBINSON CRUSOE 

Daniël Defoe’s boek Robinson Crusoe wordt 

gezien als de eerste echte Engelse roman. 

Bovendien is het de eerste roman met een ik-

verteller. Crusoe komt terecht op een 

onbewoond eiland waar hij na enige tijd met zijn 

maatje ‘Vrijdag’ de nodige avonturen beleeft. 

Defoe’s werk werd uitgegeven in 1719. 

Inspiratie hiervoor deed hij op uit het verhaal van de Schotse zeeman 

Alexander Selkirk die in 1709 werd gered na een verblijf van vier jaar op 

een onbewoond eiland en wiens avonturen werden opgetekend door 

William Dampier. 

Robinson’s eiland (oorspronkelijk Más a 

Tierra  en ook wel Juan Fernandez-eiland 

genoemd) is het grootste eiland binnen 

de Juan Fernandez-archipel. De andere 

twee eilanden zijn Alejandro Selkirk en 

Santa Clara, zo’n 674 km. voor de kust 

van Chili. De Chileense regering 

veranderde Más a Tierra in Isla Robinson 

Crusoe, met de bedoeling  toeristen te 

lokken, hetgeen nogal tegenviel. 
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Op het eiland zou zich een enorme schat bevinden (uit 1715). Deze zou 

bestaan uit 600 tonnen goud,  gelegen op 15 meter diepte, in 2005 

gevonden door een bekend beveiligingsbedrijf,  dat de locatie uiteraard 

geheim houdt. Voor de berging van de schat vragen zij een vindersloon 

van 50%, hetgeen niet wordt geaccepteerd door de Chileens autoriteiten. 

Dus, wat let u? 

Yvonne Kruse 

’T IS GEEN GEZICHT !  OF TOCH ? 

In het Mededelingenblad nr. 1 van 2016 schreef ik een artikeltje over al 

dan niet geheel of gedeeltelijk als gezicht herkenbare afbeeldingen op 

postzegels. Nadien ben ik er nog diverse tegengekomen. De laatste en 

ook een heel mooie wil ik hier als toegift laten zien. 

Het is dit jaar in november 100 jaar 

geleden dat de Franstalige Belgische 

schrijver Emile Verhaeren  tijdens een dom 

treinongeval overleed. Bij wijze van 

eerbetoon ontwierp cartoonist GAL (Gerard 

Alsteens) voor de Belgische Post een 

postzegel in het kader van  het Belgische 

eeuwfeest van Verhaerens dood.  

Na een serieuze blik op de postzegel 

ontdek je al gauw een gezicht en wel dat  

van Verhaeren. Dit is, 

samengesteld uit zowel de Franse als Nederlandse 

tekst van zijn gedicht “Et mantenant ….“ uit de 

gedichtenbundel “Les Tendresses premières” uit 1904 

Voor literatuurliefhebbers een ware speurtocht om de 

tekst te ontrafelen. Een goede loep is hierbij 

onontbeerlijk. Maar op internet is de integrale tekst te 

vinden, dat is mij ook gelukt. België gaf overigens al 

drie keer eerder een postzegel uit van Verhaeren en 

de imposante snor ontbrak nooit. 

 

Jan Vogel 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiYktbS4PXLAhVF6A4KHUyyAlEQjRwIBw&url=http://www.2dehands.be/verzamelen/postzegels/belgi%C3%AB/110-896-emile-verhaeren-279576677.html&psig=AFQjCNF_chh7Xw1MAYU814PJp_IQ_eUQJA&ust=1459885576196902&cad=rjt
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

 

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  

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 

 
VEILINGCOMMISSIE 

Andrew  Huiskamp:06-53234521 

Chiel v/d Toorn:     070-3479067 

Heiko de Vries:      06-54700122 

(veilingmeester) 

ACTIVITEITEN 

 

2016 

Zoetermeer        Beurs 

za 3 december     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 10 december  13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 17 december   13-16 uur 

 

2017 

Zoetermeer        Beurs 

za 7 januari     13-15.30 uur 

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

Den Haag           Beurs 

za 14 januari     13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 21 januari     13-15.30 uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 4 februari        13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 11 februari      13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 18 februari       13-16 uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 4 maart     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 11 maart         13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 18 maart         13-16 uur 

 

 

Het bestuur zoekt nog 

vrijwilligers voor toezicht 

bij de 5-cent boeken in 

Den Haag.   Meld je aan !!  

mailto:ton.vbl@casema.nl

