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VAN HET BESTUUR
Van Harte Welkom
Op 1 april jl. heeft zich als nieuw lid aangemeld Jan Wolmerstett uit Ter
Aar. Jan is sindsdien vaste tafelhouder in Zoetermeer.
In Memoriam Nancy Kuiper
Op vrijdag 11 mei jl. overleed plots op 53
jarige leeftijd Nancy Kuiper, coördinator en
beheerder van Buurtvereniging Buytenrode.
Altijd was ze aanwezig op onze beurs, de
eerste zaterdag van de maand. Daarnaast de
Nieuwjaarsrecepties, de veilingen en bij
toerbeurt de ALV's. Zij zorgde als gastvrouw
dat ieder het naar de zin had met een drankje
en een hapje. Zij voelde het als haar tweede
huiskamer. Vorig jaar bij het 40-jarig bestaan
van de buurtvereniging zat ze in het
feestcomité en heeft ze zich ingespannen voor tal van activiteiten
gedurende het hele jaar. In haar verliezen we een topvrouw die voor
iedereen klaar stond en voor een goede sfeer zorgde. We wensen haar
echtgenoot Peter en zijn kinderen veel sterkte toe de komende tijd.
In Memoriam Gerard Scholte
Op zaterdag 9 juni jl. overleed op 79 jarige leeftijd ons lid Gerard Scholte.
Hij was ruim negen jaar lid van de ZHPV. Het laatste jaar sukkelde hij met
zijn gezondheid. Regelmatig bezocht hij onze
beurs in Zoetermeer en af en toe kwam hij ook
naar de beurs in Den Haag. Het Zuiderpark was
de buurt waar hij was opgegroeid ofwel dat
voelde als een beetje thuiskomen. In zijn
arbeidzame leven was hij ruim 40 jaar
chauffeur bij transportbedrijf van der Werf dat
de distributie van dranken voor Heineken en
Vrumona verzorgde. Opa Gerard was dol op zijn
kleinzoon Riley, die vlakbij woonde en waarvoor
hij samen met zijn vrouw
Boudewina
regelmatig voor oppas zorgde. Wij wensen zijn
vrouw, zijn zoon, zijn schoondochter en de kleine Riley veel sterkte toe de
komende tijd.
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Algemene (najaars-) Ledenvergadering
Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot
het bijwonen van deze vergadering op zaterdag 6
oktober 2018. De vergadering wordt gehouden
bij
Buurtvereniging
Buytenrode,
César
Franckrode 60 te Zoetermeer.
Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere
beurs.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2018
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van
5. Werkplan 2019
6. Begroting 2019
7. Vaststelling contributies 2019
8. Verkiezing kascommissie
9. Entreegelden "Niet-leden"
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting:
De vergaderstukken zijn vanaf 15 september a.s. op de website
(www.zhpv.nl) te lezen en te downloaden. Ook liggen deze stukken tijdens
de vergadering ter inzage of kunnen, op aanvraag bij de secretaris, tel.
079-3213218 of op zijn e-mailadres: secretaris@zhpv.nl vooraf worden
toegezonden (bij voorkeur per e-mail). Mocht u niet in de gelegenheid zijn
de vergaderstukken via de website te raadplegen dan kunt u deze
opvragen bij de secretaris.
Agendapunt 9
Op de voorjaarsvergadering is dit agendapunt aan de orde geweest. Er
kon geen besluit worden genomen omdat bij dit punt de toelichting
ontbrak, waardoor leden hier niet eerder kennis van hadden kunnen
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nemen. Toegezegd is dat op de najaarsvergadering dit item opnieuw aan
de orde zou komen. De proef met de tegoedbon zou tot die tijd worden
gecontinueerd.
Het bestuur legt nu de volgende keuzes aan de leden voor waarover
schriftelijk zal worden gestemd:
1. De tijdens de proef ingevoerde toegangsprijs handhaven op € 2,50
per beursbezoek. Daarbij wordt een tegoedbon van € 1,50 verstrekt,
te besteden bij een van de tafelhouders.
2. De toegangsprijs vaststellen op € 1,00 per beursbezoek.
3. Geen toegangsprijs meer heffen voor niet-leden.
De meeste stemmen gelden en de uitslag is bindend voor het direct na de
A.L.V. invoeren van de gekozen optie. Een stemcommissie wordt
samengesteld uit een drietal van de aanwezige leden waaronder de
secretaris. Na de telling zal hij de uitslag bekend maken.
Nieuwe Privacy Wetgeving
Sinds 25 mei jl. is de nieuwe privacywet van kracht, de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming afgekort AVG. Dit is een Europese
verordening
die
de
regels
geeft
voor
de
verwerking
van
persoonsgegevens. Deze geldt ook voor verenigingen als de ZHPV. Een
van de voorschriften is dat de ZHPV een privacyverklaring moeten
opstellen zodat de leden weten hoe met hun persoonsgegevens wordt
omgegaan.
Binnen de ZHPV gaat het slechts om naam, adres, postcode, woonplaats,
geboortedatum, datum lidmaatschap, telefoon, e-mail en verzamelgebied.

Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een privacyverklaring.
Daarbij worden we geholpen door voorbeelden van de KNBF en andere
verenigingen. Voor de najaars-ALV kunt u de tekst van de
privacyverklaring lezen op onze website.
Het bestuur
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NAJAARSVEILING 2018 ZHPV
Zaterdag 27 oktober 2018 wordt er een grote ZHPV-veiling gehouden in
het gebouw van Buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60, te
Zoetermeer. U kunt van 10:00 uur tot 13:00 uur komen kijken, waarna de
veiling begint om 13:45 uur. Deze is
ongeveer om 16:00 uur afgelopen.
U kunt zelf kavels inbrengen tijdens onze
vaste beursdagen. Dit is nog mogelijk t/m
zaterdag 1 september 2018. Gebruikt u
s.v.p. de nieuwste formulieren en omslagen,
te downloaden van onze
website www.zhpv.nl.
Indien u verhinderd bent is er altijd nog de
mogelijkheid om schriftelijk mee te bieden. U kunt
alle benodigde info vinden op de website, maar heeft
u specifieke vragen dan kunt u ons mailen via
veilingen@zhpv.nl.
De Veilingcommissie ZHPV.

HAMLET
‘Hamlet, Prins van Denemarken’ is een van de meest bekende treurspelen
van de Engelse toneelschrijver, dichter en acteur William Shakespeare.
Deze werd geboren in Stratford-upon-Avon in 1564 en werd daar tevens
begraven in 1616 (postzegel Sovjet-Unie 1964 t.g.v. 400e geboortedag).
Shakespeare had een enorme invloed op de
Engelse
taal,
heel
veel
woorden,
uitdrukkingen en citaten zijn van hem
afkomstig. Hij kan beschouwd worden als de
eerste moderne toneelschrijver. Hij schreef
sonnetten en langere gedichten. Zijn
toneelstukken worden verdeeld in drie
genres: tragedies, historische stukken en
komedies. In 1588 verruilde hij zijn geboorteplaats voor Londen en werd
al snel een bekend acteur en schrijver en had derhalve geen financiële
zorgen meer. ‘Hamlet’ werd een van zijn grootste tragedies samen met
‘Othello’, ‘King Lear’ en ‘Macbeth’.
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‘Hamlet’ is een wraaktragedie met als thema’s: wraak die tot waanzin
leidt, jaloezie, illusies, verzoening en tomeloze ambitie. De vader van de
hoofdpersoon, de koning van Denemarken, wordt vermoord door diens
broer Claudius. Deze eist de troon op en trouwt met de weduwe van zijn
broer, waardoor hij naast oom nu ook de
stiefvader wordt van Hamlet. ’s Nachts
spookt de geest van Hamlet ’s echte vader
rond het kasteel. Hij vertelt zijn zoon dat
hij door toedoen van Claudius is
vermoord. Hamlet twijfelt: spreekt de
geest de waarheid of zijn het duistere
krachten die op hem inwerken? Zijn
geliefde Ophelia verdrinkt (zelfmoord?), waanzinnig geworden van
verdriet wegens het vertrek van Hamlet en de dood van haar vader die
door Hamlet is neergestoken.
Hamlet wendt gestoordheid voor om erachter te komen of Claudius
inderdaad de oude Hamlet heeft vermoord. De jonge Hamlet wordt in het
laatste bedrijf vermoord in een gevecht; hij wordt geraakt door de giftige
punt van een zwaard.
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Onderstaande twee zegels van Liechtenstein en Groot-Brittannië tonen het
moment dat grafdelvers bezig zijn met het graf voor Ophelia. Hamlet
ontdekt daar de schedel van Yorick, de hofnar uit zijn jeugd. Hij houdt de
schedel in zijn hand en zegt: ‘Helaas, arme Yorick,’ zich bewust van zijn
eigen sterfelijkheid.

Hamlet is een complexe figuur vol tegenstellingen. Hij wil een held zijn
maar is tevens filosofisch en contemplatief van aard. Besluiteloosheid en
bereidheid tot het begaan van gewelddaden wisselen elkaar af. Hoewel er
nogal wat doden vallen, allemaal direct of indirect door het toedoen van
Hamlet, gaat deze held door zijn eigen daden zichzelf haten en gaat
hieraan ten onder.
‘To be or not to be, that is the question.’ De eerste regel van de beroemde
monoloog waarin Hamlet zelfmoord overweegt om te ontsnappen aan de
situatie waarin hij zich bevindt.
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`The Swan’, afgebeeld op de Britse postzegel hieronder, behoort samen
met ‘The Globe’ en ‘The Rose’ tot de oudste Shakespeare theaters in
Engeland. De postzegel van de Sovjet-Unie uit 1966 is uitgegeven naar
aanleiding van de door regisseur Grigorij Kosinzew in 1964 geproduceerde
film `Hamlet’.

Shakespeare werd begraven in de Holy Trinity Church in Stratford-uponAvon. Men beweert dat het graf 7 meter diep is gemaakt om diefstal te
voorkomen. Op de zwaar afgesleten steen boven zijn graf staat een
grafschrift met waarschuwing de beenderen niet te beroeren of te
verplaatsen:

‘Blest be the man who spares these stones
and cursed be he who moves my bones’
Postaal wordt er internationaal veel aandacht geschonken aan
Shakespeare. Zo gaf China in 2016 twee briefkaarten uit: een van de
schrijver Tang Xianzu en een van Shakespeare met als onderschrift:
Drama Shines in China and the West.
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In 1964 gaf Groot-Brittannië ter gelegenheid van de 400e geboortedag
van Shakespeare een postzegel uit
die de aandacht vestigt op het
Shakespeare Festival. Ook op deze
zegel zien we Hamlet met de
schedel van Yorick contempleren.
In de loop der jaren werden vooral
in het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten van Amerika
talrijke
Shakespeare
festivals
georganiseerd.
De 100e geboortedag van de Nederlandse
acteur en regisseur Eduard Verkade (18791961) werd in 1979 door de Nederlandse
post herdacht met een postzegel waarop
hij Hamlet vertolkt.
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Tot slot nog een postaal voorbeeld. Een mailing van de Deutsche Post
bevatte een geschenken-folder met daarin verschillende artikelen met
betrekking tot Hamlet.

Yvonne Kruse
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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
Beurs
za 1 september 13-16 uur
Den Haag
Beurs
za 8 september 13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 15 september 13-16 uur
Zoetermeer
Beurs
za 6 oktober
13-15.30 uur
Aansluitend Algemene
ledenvergadering
Den Haag
Beurs
za 13 oktober
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 20 oktober
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. 06-27233453
of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl

Zoetermeer
Najaarsveiling
Za 27 oktober
10:00 uur tot 13:00 uur bezichtigen
van de kavels
Aanvang veiling: 13.45 uur

Tafelgeld per tafel
Leden € 5,-, niet-leden € 10,RONDZENDVERKEER
Administratie boekjes, en tassen:
S. Rotteveel, tel. 06-27233453
of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl
Financiële zaken:
B. den Heijer, tel. 06-12886160
of per e-mail:
bdenheijer@kpnmail.nl
Bankrek: NL98INGB0005415900
t.n.v.: ZHPV te Leidschendam

VEILINGCOMMISSIE
Marcel Tuijnenburg (veilingmeester): 079-8884966
Andrew Huiskamp:06-53234521
Chiel v/d Toorn: 070-3479067
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Zoetermeer
za 3 november
Den Haag
za 10 november
Leidschendam
za 17 november

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

Zoetermeer
za 1 december
Den Haag
za 8 december
Leidschendam
za 15 december

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

