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VAN HET BESTUUR
Van Harte Welkom
Op 1 maart j.l. werd de heer M. Bohn uit Den Haag lid van de ZHPV en op
1 april de heer K. Cleij uit Leidschendam. Wij heten hen van harte welkom
en wensen hen veel plezier met de filatelie binnen de ZHPV.

In Memoriam

Op 4 april jl. is ons lid Boudewijn Dede op 69 jarige
leeftijd overleden. Hij was ruim 40 jaar lid van de
ZHPV
en
ondermeer
deelnemer
aan
het
rondzendverkeer. Naast de filatelie was hij fervent
beoefenaar van de wandelsport en het hardlopen,
met veel deelnames aan lange wandeltochten en de
CPC. Voorts was hij voorzitter van de Haagse
wandelvereniging SDS. Wij wensen zijn familie
sterkte in deze moeilijke tijd.

Vacature Voorzitter vervuld

Op onze Algemene Ledenvergadering van 1 april jl. is
de vacature van voorzitter weer vervuld. Na een
schriftelijke stemming is Simon Rotteveel voor de
tweede keer benoemd tot voorzitter. Dus geen
onbekende voor de ZHPV. Na een jaar is hij
teruggekeerd op zijn oude post. Wij wensen hem
veel succes en wijsheid hij toe in deze functie. Uit
beeld is Simon niet geweest, als beursleider was hij
op iedere beurs present.

Oproep voor Priority Mail
De nieuwsbrief van de ZHPV dreigt onderhevig te worden aan slijtage en
verlies van actualiteit. Er vindt nauwelijks interactie plaats met de leden.
Ook zij kunnen gebruik maken van dit medium als zij iets te melden of te
vragen hebben. De rubrieken Vraagbaak en WebWetensWaardigheden zijn
daar uitstekend geschikt voor. Maar ook andersoortige nieuwtjes of
onderwerpen zijn welkom.
Dus laat eens van je horen !!!
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SINT JORIS EN DE DRAAK
Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een martelaar
en heilige. Overal in Europa wordt hij als held en heilige vereerd. Hij wordt
traditioneel afgebeeld met een draak, die hij
volgens de overlevering zou hebben gedood.
De draak staat hierbij symbool voor het
heidendom. Het verslaan van de draak
symboliseert de bekering van een heidens land
of stad tot het christendom. In latere eeuwen
speelde men dit gevecht in processies na, maar
dat gebeurde na verloop van tijd steeds meer
op een grappige, potsierlijke manier, als
komische act. De ‘nieuwe’ Joris stak zijn wapen
in een met stro opgevuld ‘monster’. En zo
ontstond de uitdrukking ‘met iets of iemand de
draak steken’.
Rusland, 15e eeuwse icoon (School van Novgorod)
Hij is de beschermheilige (patroon) van veel Europese landen, zoals van
Engeland (St. George) en van de Spaanse
autonome regio Catalonië (Sant Jordi). Het is
niet duidelijk waar deze St. Joris geleefd zou
hebben. Men vermoedt aan de Afrikaanse kust
of Klein-Azië.

Voor de toenmalige ridders telde
het historisch belang van Sint Joris niet, het ging
hen om een patroonheilige die krijgshaftig en
moedig was en dus met het zwaard of de lans
en niet met een gebed het kwaad overwon. In
Joris vallen de mythen rond Koning Arthur en
zijn drakendodende ridders samen met de
christelijke heiligenverering.
Griekenland, 18e eeuwse omslag (koperplaat) van de hymne 'Epi Soi
Hairei' door Giorgios Klontzas, rechts in het midden St. Joris
Er zijn geen historische gegevens over Joris bekend. De enige bron waarin
hij wordt genoemd is een verzameling legenden over heiligen, de Legenda
aurea. Daarin zijn meerdere verhalen uit de Griekse mythologie in een
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aangepaste vorm herverteld waarbij een – al dan niet
bestaande- christen de rol van de Griekse held
overneemt. De in 1260 gepubliceerde Legenda
aurea is de oudste bron waarin Joris met een
draak in verbinding wordt gebracht.

werkelijk

Bulgarije, 14e eeuwse icoon
In Engeland was Joris, of George, al bekend in
de 8e eeuw. Het rode ‘Kruis van Sint Joris’ op
een witte achtergrond is in de eerste helft van
de 12e eeuw met de heilige verbonden. Het kruis
is ontleend aan de mantel van een kruisvaarder
en siert ook de vlag van Engeland. De ridderlijke
figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard
Leeuwenhart stelde hem aan tot beschermheilige van de kruisvaarders en
de nationale synode van Engeland
verklaarde hem in het jaar 1222 tot
patroon van het land. Ook bij het
ontstaan van de Scouting werd Sint
Joris de patroon. In Nederland is Sint
Joris de beschermheilige van Ridderkerk
en van Terborg. Op het wapen van
beide plaatsen staat de held met zijn
draak afgebeeld.

Tsjechoslowakije, icoon 18e eeuw in Nižna Jedlova
23 April is Sint Jorisdag en dit wordt behalve door
de Scouting, in Engeland uitbundig gevierd als ‘St.
George’s Day’. In Catalonië is het niet alleen de
nationale feestdag, maar ook het feest van het
boek en het gedrukte woord. Traditioneel schenkt
men elkaar een boek. Eens in de zeven jaar is het
draaksteken in Beesel in Limburg een bruisend
openluchtspel over de bekende legende.
Bulgarije, icoon uit Kurdzhali
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De Heilige Joris was als patroon van de ridders een populair motief bij het
vormgeven van Ridderorden. Niet alleen in de insignes maar ook in de
naam van de vele Orden van St. George of Orden van Sint Joris vinden wij
hem terug. De orde van de Kousenband
gebruikt Sint Joris als symbool van het goede
dat de draak, het kwaad verslaat. Joris is een
van de heiligen die op de Hongaarse
Stefanskroon zijn afgebeeld.
Als volwassene werd Joris militair en hij
bracht het tot officier in het leger van
Diocletianus. Toen deze beval de christenen
te vervolgen weigerde Joris hieraan deel te
nemen en verklaarde zelf christen te zijn.
Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.
Roemenië, fresco uit het Moldovita-klooster
Het kruis linksonder op onderstaand blok (Gibraltar 2003) is het kruis van
De Heilige Militaire Constantijnse Orde van Sint Joris, een zeer oude
Europese ridderorde. Het motto van de Orde is ‘In hoc signo vinces’ (‘In
dit teken zult u overwinnen’) . Sinds 1816 bestaat de Orde uit twee
takken, een Spaans-Napolitaanse tak en een Frans-Napolitaanse tak, met
ieder een grootmeester. Anders dan de Orde van Malta is de Constantijnse
Orde géén kerkelijke orde en wordt niet door het kerkelijk recht
geregeerd. De banden tussen het Vaticaan en de Heilige Militaire
Constantijnse Orde van Sint Joris zijn desondanks zeer innig. Doel van de
Orde is volgens de statuten ‘het vermeerderen van de glorie van het kruis’
en beoefenen van propaganda voor de kerk, beiden door middel van
goede werken. De leden hoeven tegenwoordig niet meer van adel te zijn.
Ook vrouwen kunnen toetreden tot deze Orde. Men houdt bijeenkomsten
in vele steden in Europa en tevens in de VS.
De historie van de Orde is turbulent te noemen. De grootmeester verleent
aan vooraanstaande niet-katholieke christenen het ‘Constantijnse
Erekruis’. De hiermee onderscheiden personen worden daardoor geen lid
van de Orde. De Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken Josef
Luns was drager van het grootkruis in de Napolitaanse tak van de Orde.
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Yvonne Kruse
TOPSTUK NIEUW-ZEELAND
Onlangs heb ik meegedaan aan een
veiling via internet. En daarbij
verwierf ik een, in mijn ogen,
topstuk. Het is een zogenaamde
letter-card
uit
Nieuw-Zeeland
(afbeelding 1). Aan de achterkant is
binnen de perforatie ruimte om de
brief te schrijven. De rand is op de
achterzijde van gom voorzien zodat
als de brief klaar is deze dubbel
gevouwen en dichtgeplakt kan
worden.

Afb. 1
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Na ontvangst kan de geadresseerde de rand er bij de perforatie
afscheuren, de brief open vouwen en lezen.
Maar waarom beschouw ik dit nu als een topstuk. Nou, het is natuurlijk
een heel mooi plaatje uit het prille begin van de 20 e eeuw (Vlg. de
postwaardestukken-catalogus Higgins & Gage nr 6 uit 1905). Om de
afbeeldingen goed te kunnen onderscheiden had ik wel een loep nodig en
hier heb ik hem in tweeën “geknipt” om beide kanten goed te kunnen
bekijken.
Op de voor- of adreszijde (afbeelding 2, pagina 8) is, naar ik veronderstel,
een Maori-dorp met een boomstamkano aan een baai afgebeeld.
De achterkant (afbeelding 3, pagina 9) vertoont een collage van diverse
toeristische landschappen van Nieuw-Zeeland. Te weten van links naar
rechts(onder):
Whakarewarewa geyser op het Noordereiland,
nog steeds een toeristische trekpleister.
Whanganui River, de belangrijkste rivier op het
Noordereiland en de 3e langste van Nieuw-Zeeland.
Hiervan heb ik geen postzegel kunnen vinden.

De Aorangi of Mount Cook, op het
Zuidereiland, met 3.724 meter de
hoogste berg van Nieuw-Zeeland.

Het koppeltje vogels (rechtsboven op afb. 3) betreft de inmiddels
uitgestorven huia. Het meest interessante aan deze vogels is (was) dat de
snavels van mannetje en vrouwtje wezenlijk van elkaar verschilden. Op de
postzegels is duidelijk het
enorme verschil in lengte te
zien (dit verschijnsel heet
sexueel dimorphisme). Het
vrouwtje had de langere
snavel. De huia kwam
uitsluitend voor op het
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Noordereiland en stierf uit door overbejaging en habitatvernietiging. In
1922 is deze vogel voor het laatst waargenomen.
Milford Sound (rechtsonder) is gelegen in het op de Werelderfgoedlijst
staande Fiordland National Park op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.
Dit is de bekendste fjord van Fjordland.

Over deze letter-card valt dus heel wat te vertellen en dat levert veel
invalshoeken op voor de themaverzamelaars onder ons.
Maar de echte reden waarom ik dit stuk heb aangekocht is dat het
uitstekend in mijn Jugendstil of Art Nouveau verzameling past. De kaders
om de afbeeldingen vertonen de voor deze kunststroming kenmerkende
slingerlijnen en tonen aan dat deze stroming vanuit Europa zelfs tot dit
toen nog verre oord is doorgedrongen.

Afb. 2
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Afb. 3
Jan Vogel

BUURTVERENIGING BUYTENRODE VIERT FEEST
De Buurtvereniging Buytenrode bestaat 40 jaar! In haar locatie houdt de
ZHPV al jarenlang in een samenwerkingsverband haar Zoetermeerse
bijeenkomsten. Tien maal per jaar op de eerste zaterdag van de maand is
er een postzegelbeurs en twee keer per jaar een grote veiling. In dit
jubileumjaar heeft het bestuur van Buurtvereniging Buytenrode aan alle
werkgroepen gevraagd een activiteit te organiseren. De ZHPV is als
trouwe partner van de buurtvereniging gevraagd dit jubileum mee te
vieren met een eigen activiteit.
Het bestuur van de ZHPV wil aan die oproep gehoor gegeven. Daarom is
een projectgroep, bestaande uit Annemiek Pont, Hans en
Patrick Peschke en Henk Jetten, ingesteld die een
filatelistisch evenement organiseert dat zal plaatsvinden
op 30 september a.s. van 11.00 tot 16.00 uur. Het
motto van dit evenement is:
CREATIEF MET POSTZEGELS.
Het zal een evenement worden waar zowel de klassieke
als de thematische verzamelaar zijn voordeel mee kan
doen. Ook wordt de jeugd hierbij betrokken. Aan de
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naast de buurtvereniging gevestigde basisschool de Watersnip is gevraagd
mee te doen aan een tekenontwerpwedstrijd. Begin april jl. had de school
een project "Reizen" en in het kader daarvan hebben de kinderen
tekeningen gemaakt die meedingen naar een prijs. Die prijs is een vel
persoonlijke postzegels van de mooiste tekening. Groep 4, 5, 6, en 7 doen
mee. Door iedere groep is een prijs te verdienen. De prijswinnaars worden
op 30 september bekend gemaakt. De winnende tekeningen worden als
velletje persoonlijke postzegels uitgevoerd en als prijs uitgereikt. De
prijsuitreiking hiervan vindt plaats om 13.00 uur. Zij die net buiten de
prijzen vallen kunnen van hun tekening tegen kostprijs toch een
persoonlijke zegel laten maken. In een kraam op dit evenement is een
van onze leden aanwezig die het maken van de persoonlijke postzegels
verzorgt. Voorts kan ter plekke een gezinsfoto worden genomen, waarvan
ook een frankeerbare persoonlijke postzegel kan worden gemaakt.
Voor de klassieke postzegelverzamelaars worden voor deze bijzondere
gelegenheid de 120 stockboeken van Den Haag naar Zoetermeer
gebracht. Zij kunnen voor 5-eurocent per postzegel hun verzameling
aanvullen. Voor de thematische verzamelaar worden boeiende lezingen
gehouden aan de hand van PowerPoint presentaties.

Tevens zijn er exposities van jeugd- en volwassen leden te bewonderen.
Kom kijken en laat je door hen vertellen hoe zij te werk zijn gegaan en
wat je er voor moet doen. Wellicht inspireert dat jou om ook te gaan
exposeren. Over onderwerpen als voetbal, ontdekkingsreizigers, vogels,
auto’s kan je met postzegels, poststempels, briefkaarten e.d. mooie
verhalen vertellen.
Er is een grote postzegelberg waaruit je gratis een aantal postzegels kan
zoeken. Een grabbelton en loterij met leuke prijsjes zijn er ook te vinden.
De projectgroep hoopt veel bezoekers – jong en oud – op deze feestelijke
middag te kunnen begroeten.
Kortom, noteer 30 september vast in jouw agenda.
DE TOEGANG IS GRATIS !
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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 3 juni
Den Haag
za 10 juni
Leidschendam
za 17 juni

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

Zoetermeer
za 2 september
Den Haag
za 9 september
Leidschendam
za 16 september

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

Zoetermeer
za 7 oktober
Den Haag
za 14 oktober
Leidschendam
za 21 oktober

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
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:
S. Rotteveel, tel. 070- 3976383
of 06 272334 53 of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl
Tafelgeld per tafel
Leden € 5,-, niet-leden € 10,-

Zoetermeer
Najaarsveiling
za 28 oktober
Van 10 tot 13 uur bezichtigen
van de kavels.
Aanvang veiling 13.45 uur

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,
(veilingmeester): 06-54700122
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