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VAN HET BESTUUR
In Memoriam Ton van Bleijswijk
Op donderdag 17 augustus jl. overleed ons lid van
verdienste Ton van Bleijswijk na een ziekbed van
enige maanden. Ton is 70 jaar geworden en was
meer dan twee decennia de drijvende kracht achter
het rondzendverkeer van de ZHPV. Dat hij behalve
als lid van de ZHPV een geliefd en gewaardeerd mens
was blijkt wel uit de grote belangstelling tijdens de
crematieplechtigheid. Dat zal ongetwijfeld een steun
zijn voor hen die hij achterlaat. Wij wensen Ineke,
Marc en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
(Zie ook de Priority Mail 2017-06 op https://www.zhpv.nl/)
Van Harte Welkom
Deze keer slechts een nieuw lid. Op 1 oktober meldde zich het jeugdlid
Tessa Mourits uit Zoetermeer. Wij wensen haar veel plezier met het
postzegelen bij de ZHPV.
Komende feestdagen
Bij het verschijnen van dit Mededelingenblad staan de feestdagen weer
voor de deur. Sinterklaas, de Kerst en Oud en nieuw. Het kan niet op in
december. Het bestuur wenst alle leden en hun dierbaren prettige
feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.
Yvonne Kruse heeft een mooi, en gezien deze periode in het jaar,
toepasselijk artikel in dit blad geschreven, zie blz. 3.
Nieuwjaarsreceptie 2018
Traditiegetrouw organiseert de ZHPV ook in 2018 een Nieuwjaarsreceptie
aansluitend op de eerste beurs van het jaar in Zoetermeer op zaterdag 6
januari 2018.
Onze leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. Onder het genot van
een hapje en drankje kunnen we nog eens terug kijken op het oude jaar
en vooruit blikken op wat 2018 ons en de ZHPV zal brengen. Vergeet niet
uw volle lidmaatschapskaart voor 2017 mee te nemen en in te leveren
(voor zover dat nog niet is gebeurd), die gaat natuurlijk weer in de loterij.
De receptie begint om 15.30 uur, aansluitend aan de beurs bij
Buurtvereniging Buytenrode.
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WIE IS SANTA CLAUS?
‘De
Kerstman
is
een
geestelijke
zakkenroller’, zei Godfried Bomans eens
tijdens een bezoek aan Canada, verkleed als
Sinterklaas. Santa Claus, die ontstond in de
Verenigde Staten, is een verbastering van
St. Nicolaas die door de Nederlandse
kolonisten werd meegenomen naar NoordAmerika. Hij werd daar de personificatie van
het Kerstfeest. Veel later keerde Santa Claus weer terug naar Europa. Een
mengeling van Father Christmas en Sinterklaas, hoewel ook gebruiken
van Duitse emigranten van invloed kunnen zijn geweest.
Sint Nicolaas schonk drie arme meisjes een bruidsschat.

In 1809 beschreef Washington Irving in zijn fictieve geschiedenis van New
York
al
een
Santa
Claus,
gebaseerd
op
o.a.
Nederlandse
Sinterklaasgebruiken. Het in 1823 anoniem gepubliceerde gedicht in een
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New Yorkse krant ‘A Visit from St.
Nicholas’ (auteur dominee Clément
Clark Moore) vertelt over de
attributen van Santa Claus, zoals
zijn rendieren (met naam) en slee.
Voor het gemak verschoof hij de
datum van de feestdag van 6
december naar 24 december. Het
gedicht staat aan het begin van een
legende. Nog in de 19e eeuw kleedt
de tekenaar Thomas Nast Santa in
het kardinaalsrood en introduceert
hij zijn woonplaats: ergens op de
Noordpool.
De Amerikaanse versie van de
Kerstman werd populair in Europa,
tezamen met de aloude, lokale
winterfiguren, die deze rol al
vervulden.
In Groot-Brittannië heet de Kerstman ook wel Father Christmas.
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In Frankrijk Père Noël.
Frégate Primauguet. De wapenspreuk is in het Bretons. Stempel: Brest
Armées 24-12-2003

Ded Moroz (Vadertje Vorst) deelt in Rusland op 31 december de
cadeautjes uit. Op de Russische zegel rijdt hij in een trojka, getrokken
door schimmels, het nieuwe jaar 1972 tegemoet en wordt ons “Gelukkig
Nieuwjaar” gewenst.
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Een nisse of tomte is een wezen uit
de Scandinavische folklore, met
Kerstmis zeer actief. Niet groter dan
90 centimeter, (meestal) met baard
en rode muts. De ideale hulpkracht
van Santa Claus.
De nisse/tomte wordt vaak gezien
met
een
varken,
een
geliefd
Kerstsymbool
in
Scandinavië,
synoniem
voor
vruchtbaarheid.
Bovendien
worden
de
kleine
mannetjes vaak beschouwd als
bewakers van de boerderij. De
Zweedse Jenny Nyström maakte vele
illustraties van de nisse/tomte.
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Volgens de legende woont Santa Claus op de Noordpool. Alleen de Finnen
kennen de exacte plaats: Rovaniemi. Even buiten de stad, op de
poolcirkel, ligt Santapark waar je zijn residentie kunt bezoeken. De
plaatselijke voetbalclub heet, hoe kan het ook anders, FC Santa Claus.

De kinderen van IJsland zijn opgegroeid met het verhaal van de
verschrikkelijke Grýla, half trol, half dier. Ze woont in de bergen met haar
derde echtgenoot, haar dertien eigenwijze zonen (de Yule Lads) en een
zwarte kat. Met Kerstmis komt dit frisse stelletje de bergen af: Grýla op
zoek naar stoute kinderen en de zonen uit op kattenkwaad. De stoute
kinderen worden gekookt in een ketel; kinderen die spijt betonen worden
weer vrijgelaten. De traditie wordt nu gelukkig voortgezet met goedlachse
Yule Lads die qua uiterlijk veel weg hebben van Santa Claus.
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Vrijwel alle landen in Europa
hebben, naast de Kerstman, eigen
Kersttradities
en
Kerstfiguren,
zoals in Spanje, Italië, Griekenland
en de Balkan.

Ik ben Sinterklaas trouw gebleven.
Oude liefde roest niet.
Yvonne Kruse
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VOORUITBLIKKEN OP 2018
Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking in 2018. Wij zoeken een
algemeen bestuurslid. Het is belangrijk dat het nieuwe bestuurslid past
binnen het huidige bestuur. Binnen het bestuur kan zo nodig herverdeling
van bepaalde taken plaatsvinden, zodat het nieuwe bestuurslid voldoende
uitdagingen heeft om zich met veel plezier aan één van de bestuurstaken
te wijden. Het is mogelijk om eerst een tijdje mee te lopen om te zien of
het klikt. Wij horen graag van u.

KORT VERSLAG NAJAARS-ALV
Op zaterdag 14 oktober jl. vond in het Wijkcentrum Zuiderpark, onze
beurslocatie in Den Haag, de Algemene (Najaars)Ledenvergadering plaats.
Na de opening en het welkomstwoord door de voorzitter kwamen de
agenda, binnengekomen stukken, mededelingen en het verslag van de
vorige vergadering aan bod. Deze punten werden vlot afgehandeld. Bij de
mededelingen meldt de voorzitter met betrekking tot het rondzendverkeer
dat binnenkort overleg met de sectieleiders plaats zal vinden en dat de
verwachting is dat in november een herstart gemaakt kan worden.

Vervolgens kwam een bijzonder onderwerp aan bod, te weten:
Aangepast financieel Jaarverslag 2016.
Normaal is dat in de voorjaarsvergadering (april 2017) het verslag van het
voorafgaande jaar wordt behandeld en goedgekeurd. Dat is toen niet
gebeurd omdat er over een aantal posten onduidelijkheid bestond die
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tijdens de vergadering niet kon worden weggenomen. Inmiddels zijn de
problemen door de penningmeester in overleg met de kascommissie
opgelost en kon de kascommissie een nieuwe goedkeurende verklaring
afgeven. Er dreigde echter opnieuw stagnatie. Er was namelijk nog een
ingekomen bericht van een van onze leden met betrekking tot het
aangepaste financiële verslag 2016. Dit bericht bevatte een zestal vragen
en opmerkingen die gelukkig ter plekke konden worden opgelost, waarna
de penningmeester alsnog bij acclamatie decharge kon worden verleend.
De agendapunten Werkplan, Begroting en Contributie leverden weinig
discussie op. Het feit dat de contributie in 2018 ongewijzigd blijft hielp
daar natuurlijk bij.
Een volgend, ongebruikelijk agendapunt was:
Afscheid Arie van der Giessen als bestuurslid en beursleider.
De voorzitter memoreerde kort de zeer lange periode waarin Arie actief lid
was van de Commissie Beurzen en hij daarnaast vanaf 1999 bestuurslid
was. Gezien zijn grote verdiensten voor de ZHPV werd Arie eerder
benoemd tot erelid
van de ZHPV. Nu
werd
onder
luid
applaus
afscheid
van hem genomen
en overhandigde de
voorzitter hem een
cadeau en diens
partner Truus een
fraai
bloemstuk.
Vervolgens
nam
Arie het woord en
schetste
hij
zijn
“loopbaan” bij de
ZHPV
gelardeerd
met diverse bijzondere feiten.
Tijdens de rondvraag kwamen het entreegeld voor niet-leden en het
systeem van de 5-centsboeken nog aan de orde hierover werden echter
nog geen besluiten genomen. Om half zes sloot de voorzitter de
vergadering, waarna onder het genot van een drankje nog even werd
nagepraat.
Jan Vogel
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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 2 december
Den Haag
za 9 december
Leidschendam
za 16 december

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

Zoetermeer
Beurs
za 6 januari
13-15.30 uur
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

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 27233453 of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl

Den Haag
Beurs
za 13 januari
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 20 januari
13-16 uur

Tafelgeld per tafel
Leden € 5,-, niet-leden € 10,-

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

RONDZENDVERKEER
Voor informatie en vragen kunt u
contact opnemen met de leider
van het Rondzendverkeer:
S. Rotteveel, tel. 070-3976383
of 06 27233453 of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl
Bankrek: NL98INGB0005415900
t.n.v.: ZHPV te ‘s-Gravenhage

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

Zoetermeer
Beurs
za 3 maart
13-16 uur
Den Haag
Beurs
za 10 maart
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 17 maart
13-15.30 uur
Aansluitend Algemene
Ledenvergadering

VEILINGCOMMISSIE
Marcel Tuijnenburg (veilingmeester): 079 8884966
Andrew Huiskamp:06-53234521
Chiel v/d Toorn: 070-3479067
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