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Van het bestuur
Mariahilf
Waar blijft de tijd
Activiteiten

VAN HET BESTUUR
In Memoriam

Bij het binnenhalen van de laatste contributies kon ik geen contact krijgen
met ons lid Albert Schut. Vorig jaar op 10 oktober jl. was hij nog op de ALV
en werd hij gehuldigd met het lidmaatschap van 50 jaar. Albert was toen
94 jaar en gewoon met de tram naar de Escamplaan gekomen.
Ik had hem zijn lidmaatschapskaart 2021 met contributiebrief begin
december toegezonden. Nadat de betaling ervan uitbleef heb ik hem op 22
februari, 2 maart en op 20 maart geprobeerd te bellen, echter ik kreeg geen
gehoor.
Albert woonde in de Jan Romijnstraat 101 in Den Haag (Houtwijk). Ik dacht
als Mozes niet naar de berg komt, dan gaat de berg naar Mozes. Kijkende
in zijn brievenbus dacht ik al, dat is foute boel, boordevol! Nadat ik op de
zes bellen van de portiek had gebeld kwam er leven in de brouwerij, maar
niet op nummer 101. Van de buren kreeg ik te horen dat de heer Schut was
overleden, hoe, waaraan, wanneer was niet bekend. Een aardige man die
op zichzelf woonde en altijd vriendelijk gedag zegde, maar daar bleef het
bij. Of hij familie had of vrienden was niet bekend. Het enige wat men wist
was dat de verhuurder Staedion was. Omdat ik geen koevoet in mijn auto
had liggen ben ik naar onze voorzitter Simon Rotteveel gegaan die daar
vlakbij woont. Contact met Staedion leverde weinig op. Op basis van de
AVG-verordening mag men niets over betrokkene meedelen.
Simon heeft een kennis van vroeger ingeschakeld die bij Staedion werkte.
Wij zagen al in gedachten voor ons de verhuizers die de filatelistische
nalatenschap van 50 jaar verzamelen in de container zouden gooien als
zijnde oud papier.
Gelukkig gaat dit anders. Staedion heeft het Haagse Notariaat De Gier
ingeschakeld om te zoeken naar familieleden. Dit proces kan maanden
duren vertelde de secretaresse van de notaris. Alvorens het huis wordt
leeggeruimd komen mensen van het notariaat de meest waardevolle dingen
veiligstellen. Ik heb haar gewezen op onze eigen Nalatenschap Advies
Commissie die de verzameling gratis kan taxeren. De secretaresse heeft
mijn gegevens genoteerd. Daarbij liet zij zich wel ontvallen dat Albert Schut
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op 12 maart jl. is overleden. Waaraan zal ongewis blijven, daar mocht zij
geen antwoord op geven.Albert heeft slechts kort van zijn gouden griffel
kunnen genieten.
Henk Jetten, secretaris

Beurzen weer van start?
Op het moment van schrijven van dit stukje is dat nog niet helemaal zeker,
maar zeer waarschijnlijk. Het regeringsbeleid is thans niet meer gericht op
het aantal besmettingen, maar meer op het aantal mensen die zijn
gevaccineerd. Ook de afname van het aantal Coronapatiënten in de
ziekenhuizen dalen. Ruim 8 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad
en dat aantal neemt snel toe omdat men thans over voldoende vaccin
beschikt. Toch is het zo dat de regering stap voor stap versoepelingen
aankondigt. Op 1 juni a.s. volgt weer een persconferentie waar
versoepelingen voor verenigingen te verwachten is. De ingangsdatum van
deze versoepelingen zouden dan ingaan op 9 juni a.s. Mocht dat zo zijn dan
betekent dat, dat onze beurs op 12 juni in Den Haag, de eerste beurs is
die dan zijn deuren opent. Als dit zonder horecafaciliteiten is zal de week
erop de beurs in Leidschendam nog gesloten blijven. Wel weer op afspraak
en met in achtneming van de Coronavoorschriften. Uiteraard zal u via de
“beursmail” hierover definitief worden geïnformeerd.
Het bestuur
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MARIAHILF
Toen mijn man en ik jaren geleden op
vakantie in Wenen waren, logeerden wij
in de Mariahilfer Strasse, de langste
winkelstraat in de stad. Deze straat was
een belevenis op zichzelf. Zo herinner ik
mij een reusachtige boekenzaak, drie
grote etages met boeken en een klein
plekje uitgespaard voor een koffiehoek.
Ik moest daar iedere dag naar binnen,
snuffelen tussen boeken is een hobby van
mij. Ik was nieuwsgierig naar de
herkomst van de straatnaam en besloot dat nog eens rustig uit te zoeken.
Maar, zoals dat meestal gaat, er kwam nooit iets van. Totdat ik enige tijd
geleden onderstaand briefkaartje vond. Verstuurd vanuit Amsterdam op 9
juni 1884 en afgestempeld in Wenen op 11 juni 1884, in de wijk Mariahilf.
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Mijn nieuwsgierigheid was opnieuw gewekt. Tot 1850 was Mariahilf een
zelfstandige gemeente en is nu een district van Wenen. De Mariahilfer
Strasse is vernoemd naar een schilderij dat in de
Mariahilfer Kirche hangt. Het is een ‘Gnadenbild’,
een schilderij (of andere beeltenis) van Christus
en een heilige of Maria, waaraan bijzondere
gaven worden ontleend. Je vindt ze meestal in
bedevaartsplaatsen. Het schilderij vond een
plekje in de kerk in 1660. Echter, het is een kopie.
Er blijken duizenden kopieën van dit prachtige
schilderij te hangen in Europa, met name in het
Alpengebied. Het origineel hangt in De Dom van
Innsbrück in Tirol, Oostenrijk. De maker is Lucas
Cranach de Oudere die het in 1537 op hout
schilderde.

Yvonne Kruse

WAAR BLIJFT DE TIJD
Onlangs trof ons lid Ed Boers in een vlaag van opruimwoede bijgaande
kwitantie onder in een doos aan. Een zeer amateuristisch doch doeltreffen
document en voor hem kennelijke belangrijk genoeg om het te bewaren.De
kwitantie betreft de betaling voor deelname aan een door de ZHPV
georganiseerde busreis naar de Internationale Postzegeltentoonstelling
Amphilex 77. Deze vond plaats van 26 mei tot 5 juni 1977 in de RAI in

5

Amsterdam. De kwitantie is ondertekend door de toenmalige secretaris van
de ZHPV P.R. Leendertse.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling gaf de toenmalige PTT een viertal
postzegel alsmede het hier getoonde velletje uit, alle ontworpen door de in
2019 overleden grafisch ontwerper en hoogleraar Wim Crouwel.

Tja, waar blijft de tijd dat we nog dit soort festiviteiten organiseerden? Laten
we het er maar op houden dat tijden veranderen.
Jan Vogel
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DE LOCATIES

ACTIVITEITEN

Zoetermeer:
Buurtvereniging Buytenrode
César Franckrode 60
Den Haag
Wijkcentrum Zuiderpark
Escamplaan 55
Leidschendam
De Plint
Prins Frederiklaan 7

Den Haag
Beurs
za 12 juni
13–16 uur
Leidschendam Beurs
Za 19 juni
13-16 uur
In juli en augustus geen
activiteiten

ENTREE
Leden gratis, niet-leden € 1,00
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
Tafelgeld per tafel
Leden € 5,-, niet-leden € 10,RONDZENDVERKEER
Administratie boekjes en tassen:
M.W.M. Doll, tel. 070-3838614
of per e-mail:
mwmdoll@gmail.com
Financiële zaken:
H.J.B. Pauwels, tel. 0174293505 of per e-mail:
hpauwels@kabelfoon.nl
Bankrek: NL65ABNA0426636139
t.n.v.: ZHPV te Wateringen

Zoetermeer
za 4 september
Den Haag
za 11 september
Leidschendam
za 18 september

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

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

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

De geplande beurzen zijn onder
voorbehoud en afhankelijk van de
door de overheid afgekondigde
maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
Via de “beursmail” wordt u over
het doorgaan van de beurzen
nader geïnformeerd.

VEILINGCOMMISSIE
Hans van As: 071-5131897
Henk Sloot: 070-3080120
Marnix Mourits: 06-24975279
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