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VAN HET BESTUUR
Van harte welkom
Afgelopen periode hebben zich weer drie nieuwe leden aangemeld, te
weten: het jeugdlid Tara Huiskamp uit Zoetermeer en de heren W.P.A.
de Vetten uit Voorburg en A.B. Bonstra uit Rijswijk. Wij heten hen van
harte welkom en wensen hen een filatelistisch geslaagd 2017 toe.

In Memoriam Jan Turk
Een familieman is heen gegaan. Op 6 december
2016 overleed op 83 jarige leeftijd Jan Turk. Jan
was 20 jaar lid van de ZHPV. Zijn wieg stond in
Zoeterwoude. Hij ontmoette zijn vrouw Riet in
Stompwijk, daar geboren en getogen, en sinds hij
haar daar leerde kennen is hij er nooit meer
weggegaan. Jan werkte in de tuinbouw en zijn
hobby was een volkstuintje, zijn lust en zijn leven.
Afgelopen juli waren Jan en Riet 55 jaar getrouwd.
Na een hartinfarct haalde zijn postzegelvriend
Willem van Leer Jan op om op de beurs in Zoetermeer aan de ruiltafel aan
te schuiven. In 2015 verliet Willem van Leer de ZHPV. Jan twijfelde of hij
wel door wilde gaan. Met goed weer lukte het hem om op zijn brommer de
beurs heelhuids te bereiken. Na de zomervakantie is hij nog een keer
geweest. In korte tijd werd prostaat- en blaaskanker geconstateerd. De
laatste maand heeft hij veel pijn gehad. De dood was onvermijdelijk. We
wensen zijn echtgenote Riet, hun twee zoons en schoondochters en de
vier kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.
In Memoriam Jaap Fritz
Op 20 oktober 2016 overleed ons lid Jaap Fritz, 78 jaar oud, aan een
hersenbloeding. Hij was 22 jaar lid van de ZHPV. En, al woonde hij in
Bussum, hij kwam regelmatig met zijn vrouw Marja naar de beurs in
Leidschendam. Zijn neef Boudewijn van Veen introduceerde hem bij de
ZHPV. Zij schoven vaak aan bij tafelhouder Henk Hen. Toen Henk in 2006
overleed schoven zij aan bij tafelhouder Geert Jansen. Uit die
postzegelrelatie ontstond een vriendschappelijke relatie met Geert en zijn
vrouw Marianne. Een goede aanleiding om samen regelmatig naar de
beurs in Leidschendam te komen. Jaap kwakkelde wat met zijn
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gezondheid. In 2009 kreeg hij een herseninfarct waarvan hij zeker een
jaar lang heeft moeten revalideren. Toch weerhield het Jaap en Marja niet
om naar hun geliefde Malta te gaan, waar ze sinds 1990 hun vakantie
doorbrachten. Nadat Jaap in 2014 een aneurysma kreeg is hij met Marja
niet meer op de beurs geweest. Het autorijden bleef beperkt tot in
Bussum. Wij wensen Marja veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
25 jaar lid van de ZHPV
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2013 ontvingen ZHPV-ers die
toen 25 jaar of langer lid waren een ZHPV-postzegelvelletje. In PM
2016/12 is medegedeeld dat het bestuur er een traditie van wil maken om
leden die 25 jaar lid van de ZHPV zijn in het zonnetje te zetten.
Tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 7 januari jl. heeft het bestuur voor de
eerste keer de daad bij het woord gevoegd. De secretaris had in het
ledenbestand 14 “Jubilarissen” gevonden die sinds het jubileum resp. 25,
26 of 27 jaar lid zijn van de ZHPV. Helaas konden er maar vijf tijdens de
nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn. Na een korte toespraak kregen zij een
enveloppe met daarin een velletje persoonlijke postzegels met het ZHPVlogo uitgereikt. Op de foto zien we onze leden Wil Fraikin-ter Hoek, Erik
Vet, Ben Riekert, Kees Massaar en Peter Rignalda in het gezelschap van
penningmeester Herwig Pauwels en secretaris Henk Jetten. Degenen die
niet aanwezig waren krijgen het presentje op een ander moment
uitgereikt of toegestuurd.
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Het volledige lijstje van de jubilarissen is als volgt:
27 jaar

Lid sinds:

25 jaar

Lid sinds:

H. Dröge

14-2-1989

Mw. M.F. van Grol-Dekkers

20-5-1991

6-3-1989

Mw. W.M. Fraikin-ter Hoek

30-5-1991

B.J. Riekert
Th.J.P. van Es

24-12-1989

R. Visser

8-6-1991

C.P. Massaar

14-9-1991

26 jaar

Lid sinds:

H.J. v.d. Boom

28-9-1991

E. Vet

27-1-1990

C.J.M. Scholtes

26-10-1991

J.A.E. Matthee

17-6-1990

P. Ringnalda

19-11-1991

F.A. Rademaker

20-12-1991

H.R. Balster

2-7-1990

Algemene (voorjaars-)ledenvergadering
Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze
vergadering op zaterdag 1 april 2017.
De vergadering wordt gehouden bij Buurtvereniging Buytenrode,
César Franckrode 60 te Zoetermeer, aanvang 15.30 uur, aansluitend
aan de reguliere beurs.
AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2016
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van
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5. Financieel Jaarverslag 2016
6. Verslag Kascommissie
7. Algemeen Jaarverslag 2016
8. Verkiezing bestuurs- en commissieleden.
9. Rondvraag
10. 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, telefonisch (079-3213218) of per e-mail (secretaris@zhpv.nl)
worden aangevraagd.
Agendapunt 8:
Bestuursleden:
Voor de vacature van voorzitter die direct na de voorjaars-ALV in april
2016 is ontstaan door vertrek van Simon Rotteveel, heeft Simon zich, na
bijna een jaar bedenktijd, wederom kandidaat gesteld.
Statutair aftredend is de secretaris Henk Jetten, hij stelt zich herkiesbaar
voor een volgende termijn.
Het bestuur stelt voor de heer Rotteveel te benoemen tot voorzitter en de
heer Jetten te herbenoemen als secretaris.
Statutair dient het bestuur uit minimaal 7 personen te bestaan. Indien de
ALV instemt met de genoemde voorstellen van het bestuur blijft er nog
één vacature open.
Het bestuur heeft hiervoor (nog) geen kandidaten gevonden. Kandidaten
kunnen zich alsnog bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden,
overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement
een voordracht aan de ALV doen.
Commissieleden:
Kascommissielid Jan Lindeboom heeft dit jaar voor de derde keer de kas
gecontroleerd en dat betekent dat hij nà de ALV voor een volgende
termijn niet meer herkiesbaar is. De termijn voor een kascommissielid is
maximaal 3 jaar. Wij danken hem voor zijn bijdrage. Door zijn vertrek
ontstaat een vacature in deze commissie. Het bestuur verzoekt

5

kandidaten met enige financiële kennis zich voor deze functie aan te
melden. In principe komt de kascommissie slechts een keer per jaar in
actie en dat is op het moment dat de penningmeester zijn financieel
jaarverslag met toelichting klaar heeft.

VAN DE VEILINGCOMMISSIE
Afgelopen jaar hebben we een tweetal bijzonder goede veilingen gehad.
Dit is geheel te danken aan datgene wat door inzenders wordt
aangeboden. Maar het is voor de veilingcommissie natuurlijk altijd leuk om dit soort
veilingen te mogen draaien. Voor de
cijferaars onder U: in 2016 hadden we een
bruto-omzet van € 13.000,--. Voorgaande
jaren was dit € 4.000,-- (deze bedragen
betreffen de som van beide veilingen).
Ook dit jaar hopen we weer op een tweetal
goede veilingen. Het is aan U om dit in te
vullen met te veilen postzegels e.d.
Zaterdag 4 maart is de uiterste inleverdatum voor de voorjaarsveiling
van 22 april 2017. Dat is op de beurs van Zoetermeer waar een lid van
de Veilingcommissie aanwezig is. De vernieuwde documenten voor het
inleveren van kavels zijn te downloaden vanaf de ZHPV-site
(www.zhpv.nl) onder activiteiten/veilingen.
De Veilingcommissie ZHPV
Andrew, Heiko en Chiel

HET DROSTE-EFFECT EN ESCHER
Dit effect is genoemd naar het bedrijf
Droste, een producent van cacao en
chocolade. Vanaf 1904 werd op de cacaoblikken een verpleegster afgebeeld die een
dienblad draagt met daarop hetzelfde blik
cacao,
waarop
dan
weer
dezelfde
afbeelding staat enz.
Het Droste-effect is een visueel effect,
waarbij een afbeelding een verkleinde
versie van zichzelf bevat. Voor de
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verkleinde afbeelding geldt weer hetzelfde, enzovoort. Dit proces van
zelfverwijzing heet recursie. In theorie kan dit oneindig doorgaan. In de
praktijk gaat de recursie slechts zover door, als de resolutie van de
afbeelding mogelijk maakt. De verderop getoonde postzegel van Nepal
geeft een heel mooi beeld van het Droste-effect.

De bekende Nederlandse graficus Maurits C. Escher (1898-1972) heeft het
Droste-effect diverse keren in zijn uitgebreide oeuvre toegepast.
In zijn prachtige litho “Prentententoonstelling” (Afb. a) uit 1956 is enige
jaren geleden een Droste-effect ontdekt. Met gebruikmaking van
geavanceerde wiskundige technieken analyseerde een wiskundige het
witte middenvlakje van de tekening en gaf er een fascinerende invulling
aan. Daarmee kwam het Droste-effect weer eens wereldwijd in de
belangstelling. In het Eschermuseum in Den Haag en op het internet zijn
animaties te vinden waarin het ingevulde centrum volgens het Droste
effect naar voren komt en zichzelf steeds herhaalt (Afb. b).

Afb. a

Afb. b
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Recursie of het Droste-effect vinden we ook terug (en eigenlijk nog
duidelijker dan in “Prentententoonstelling”) in Eschers houtsnede ‘Vissen
en schubben’ uit 1959 (Afb. c). Het is wel even puzzelen maar het is terug
te vinden.

Afb. c

Afb. d

De private Zazzle.com-zegel uit de USA toont Eschers tekening “Vlinders”
(Afb. d). Dit is een zogenaamde omgekeerde cirkellimiet. Maar het Drosteeffect is duidelijk herkenbaar. Binnen elke cirkel van vlinders bevind zich
weer een nieuwe.
Dat zien we ook op de zegel van Groot Brittannië. Daar verbeelden de vijf
vijfhoeken de vijf continenten. De afsluiter op de zegel uit Frankrijk toont
hetzelfde effect.
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Toch is het de vraag of bij de zegels uit Groot Brittannië en Frankrijk wel
echt sprake is van het Droste-effect. Immers, niet de totale afbeelding
wordt in zichzelf herhaald maar slechts een gedeelte. Men zou hier kunnen
spreken van een “Quasi Droste-effect”. Dit in tegenstelling tot de
hieronder getoonde postzegels, waarop wel het volledige beeld wordt
herhaald.

Bij mij zijn slechts de hier getoonde postzegels bekend waarop het
Droste-effect is terug te vinden. Het is wel toevallig (?) dat de laatste drie
een relatie met de filatelie hebben.
Tot slot een vraag: wie kent nog andere postzegels met het Drosteeffect? Hebt u nog een andere gevonden, dan graag per email melden bij:
redactie@zhpv.nl
Bronnen:
Wikipedia
www.optischefenomenen.nl
De toverspiegel van M.C. Escher, Bruno Ernst, Taschen, Köln

Jan Vogel

DE PANDA
Wie kent de panda niet. Dierentuinen die er een hebben zien hun
bezoekersaantal daardoor stijgen. Zij hebben een aantrekkingskracht op
de mensen en waarom is niet duidelijk.
De panda heeft een groot lichaam dat voorzien is van een dikke huid en
pels waardoor hij goed kan overleven in koude streken. Verder is er een
opmerkelijk kleurenpatroon met duidelijk afgescheiden witte en zwarte
delen. Onder de huid bevindt zich een dikke vetlaag met een aantal
klieren die een vettige stof afscheiden. De vettige stof komt in de vacht
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terecht waardoor deze waterafstotend wordt. Hierdoor kan hij ook in de
sneeuw slapen zonder dat de lichaamstemperatuur daalt.
De panda was oorspronkelijk
een
vleesetend
dier
dat
overgeschakeld is naar plantaardig voedsel en specifiek naar
bamboe. Hiervan eet hij alleen
de zachte delen. Hij moet er
echter lang op kauwen om de
vertering mogelijk te maken.
De panda is vooral actief in de
schemer en de nacht. Overdag
slaapt hij meestal. Hij is een
bodembewoner
die
meestal
zittend de tijd doorbrengt.
De panda komt in het wild
slechts beperkt voor en de
dierentuinen zijn dol op hen.
Het
zijn
nu
eenmaal
publiektrekkers. Het nadeel is
echter dat zij zeer kostbaar zijn
door hun voedsel. Ook de
voortplanting in dierentuinen is
eerder uitzonderlijk.
Herwig Pauwels
Noot van de redactie
Toeval of niet, maar een feit is dat Herwig deze bijdrage bij de redactie
inleverde op de dag (10-1-2017) dat er een Chinees inspectieteam het
toekomstige pandaverblijf in het Ouwehands Dierenpark kwam
controleren. In het kader van de zogenaamde Pandadiplomatie werden
tijdens handelsmissies van Nederland in China afspraken gemaakt om
twee panda’s aan Nederland uit te lenen. In de afgelopen jaren heeft
China aan een zestal landen panda’s uitgeleend. De bouw van het
pandaverblijf in Rhenen koste maar liefst 7 miljoen Euro.
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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
za 4 maart
Den Haag
za 11 maart
Leidschendam
za 18 maart

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

Zoetermeer
Beurs
za 1 april
13-15.30 uur
Aansluitend Algemene
Ledenvergadering
Den Haag
Beurs
za 8 april
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 15 april
13-16 uur

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

Zoetermeer
Veiling
za 22 april
Van 10.00 tot 13.00 uur bezichtigen
van de kavels.
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 6 mei
Den Haag
za 13 mei
Leidschendam
za 2o mei

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-15.30 uur

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

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

