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Mededelingenblad van de ZHPV 
De 'ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars' ZHPV is 

aangesloten bij de 'Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten-

verenigingen'. 

VOORZITTER: S. Rotteveel 

SECRETARIS: H.M. Jetten, 

Herikerberg 3, 2716 ET 

Zoetermeer, 079-3213218, 

secretaris@zhpv.nl 

PENNINGMEESTER: H.J.B. Pauwels, 

De Bronkhorst 8, 2291XS, 

Wateringen, 0174-293505,  

Rekening BIC:ABNANL2A 

IBAN: NL65ABNA0426636139  

t.n.v. ZHPV te Wateringen  

hpauwels@kabelfoon.nl 

JEUGDAFDELING: H.J. Peschke 

Parkweg 156, 2271 AM, Voorburg, 

070-3865228, 

hans.peschke@ziggo.nl 

LEDENADMINISTRATIE: 

Aanmeldingen, opzegging lidmaat- 

schap, (email)-adreswijzigingen en 

dergelijke doorgeven aan: 

J.A. Saarloos, Labouchèrelaan 8, 

2283EH Rijswijk, 070-3944123 

jsaarloos@hetnet.nl 

 

Dit blad is een uitgave van de 

ZHPV. Het wordt verspreid onder 

leden en belanghebbenden. 

ISSN nr. 1874-4117 

© Het overnemen van artikelen is 

in overleg met de redactie en met 

bronvermelding toegestaan voor 

zover dit de filatelie in opbouwen-

de zin ondersteunt. 

De verantwoordelijkheid voor 

verklaringen of meningen in dit blad 

berust bij de auteur. 

 

Eventuele rechten op fotomateriaal 

zijn zo goed mogelijk nagegaan. 

Mochten er onvoorzien toch 

rechten toegeschreven moeten 

worden, dan bieden wij voor de 

omissie onze verontschuldigingen 

aan en zullen in een eerstvolgende 

uitgave e.e.a. alsnog corrigeren. 

UITGEVER:  

ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars 

info@zhpv.nl 

www.zhpv.nl 

 

REDACTIE: M.J. Vogel 

Abeelzoom 52, 

2719 GT Zoetermeer 

06-17102705 

redactie@zhpv.nl 
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VAN HET BESTUUR 

 

Van Harte Welkom 

Aan het einde van 2017 hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. Dat 

zijn mevrouw K.M. (Ineke) van Bleijswijk, weduwe van wijlen onze 

rondzendleider Ton van Bleijswijk, uit Rijswijk en de heer M. Hulshof uit 

Den Haag. Ineke is geen onbekende voor ons. Zij begeleide haar man 

altijd naar de beurs in Den Haag. Per 1 februari hebben zich twee 

jeugdleden aangemeld te weten: Nicki Huiskamp en Ruben Scheer. 

Bekende achternamen, dus deze appeltjes vallen niet ver van hun boom. 

Wij heten allen van harte welkom en wensen hen veel genoegen met hun 

hobby binnen de ZHPV. 

 

Jubilarissen in het zonnetje 

In 2017 bereikten tien 

leden de mijlpaal van het 

25-jarig lidmaatschap van 

de ZHPV. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op 6 

januari heeft de voorzitter 

de aanwezige jubilarissen 

(dat waren er helaas 

maar drie) toegesproken 

en in het zonnetje gezet. 

Zij werden verblijd met 

een velletje persoonlijke 

ZHPV-postzegels. De 

jubilarissen die niet 

aanwezig kregen dat per 

post toegezonden. 

Wij hopen dat de hier genoemde jubilarissen nog lang lid van de ZHPV 

blijven. Dit zijn: de dames A.M. de Wit-Fugers te Voorburg, A. Tode te 

Den Haag en W. Leeksma-Bakker te Den Haag en de heren A.M. Kramer 

te Leidschendam, J.G.W. Schimmel te Leidschendam, C. Wagenaar te Den 

Haag, R.L.M. Maarschalkerweerd te Den Haag, J.F.M. van der Maas te 

Zoetermeer, L.T.J.M. Ten Horn te Voorburg en C. de Vlieg te 

Waddinxveen. Op de foto zien we van links naar rechts naast de voorzitter 

en secretaris de jubilarissen de heer C. de Vlieg, mevrouw W. Leeksma-

Bakker en de heer L.T.J.M. Ten Horn.  
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Algemene (voorjaars-) Ledenvergadering 

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze 

vergadering op zaterdag 17 maart 2018. De vergadering wordt 

gehouden in Wijk- en Dienstencentrum de Plint, Prins Frederiklaan 7, 

Leidschendam, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs. 

Agenda  

1. Opening  

2. Vaststelling agenda 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2017 

a. Tekstueel    b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van 

5. Financieel Jaarverslag 2017 

6. Verslag Kascommissie 

7. Algemeen Jaarverslag 2017 

8. Verkiezing bestuurs- en commissieleden. 

9. Entreegelden "Niet-leden" 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Toelichting : 

 

Agendapunten 4, 5 en 7: 

Alle vergaderstukken zijn drie weken voorafgaande aan de ALV op de 

website van de ZHPV onder de rubriek "Mijn ZHPV" te lezen en 

downloaden (u moet hier tevens inloggen). 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:  

De heer Marcel Tuijnenburg heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid 

met als portefeuille Veilingen. Het bestuur stelt u voor zijn kandidatuur te 

steunen. Hij loopt al enige maanden in het bestuur mee en heeft de 

najaarsveiling naar volle tevredenheid geleid. 

Statutair aftredend is de voorzitter Simon Rotteveel, hij stelt zich 

herkiesbaar voor een volgende termijn. Het bestuur stelt voor de heer 

Rotteveel te benoemen tot voorzitter. 

Statutair dient het bestuur uit minimaal 7 personen te bestaan. Indien de 

ALV instemt met de genoemde voorstellen blijft er nog één vacature open. 

https://www.zhpv.nl/mijn-zhpv/alv/alv-agenda-en-vergaderstukken/
mailto:secretaris@zhpv.nl


4 
 

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: 

Naar aanleiding van het overlijden van Ton van Bleijswijk neemt de heer 

Ben den Heijer thans de hele financiële administratie van het 

rondzendverkeer voor zijn rekening. Voor het in ontvangst nemen van 

nieuwe rondzendboekjes en het samenstellen en uitzetten van nieuwe 

rondzendingen zoekt het bestuur een kandidaat. Voorlopig wordt deze 

taak waargenomen door de voorzitter Simon Rotteveel. 

 

VOORJAARSVEILING ZHPV 

 

Zaterdag 28 april 2018 wordt er weer een 

grote ZHPV-veiling gehouden in het gebouw 

van Buurtvereniging Buytenrode, César 

Franckrode 60, te Zoetermeer. 

Wij vertrouwen erop dat deze veiling net zo’n 

succes wordt als de afgelopen jaren. Dat 

hebben wij mede aan u te danken! U kunt zelf kavels inbrengen tijdens 

onze vaste beursdagen. Dit is nog mogelijk t/m zaterdag 3 maart 2018. 

Gebruikt u s.v.p. wel de nieuwste formulieren en omslagen, te 

downloaden op onze website https://www.zhpv.nl. 

Wij streven er naar een zo divers mogelijke veilingcatalogus af te leveren 

opdat er voor iedereen wat interessants aanwezig is. Op de veilingdag 

kunt u van 10:00 uur tot 13:00 uur de kavels komen bekijken. De veiling 

begint 13:45 uur, heeft halverwege een 

korte pauze, en is ongeveer 16:00 uur 

afgelopen. Wij hopen natuurlijk dat u er 

op deze dag bij kunt zijn. 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 toch nog 

specifieke vragen dan kunt u ons mailen 

via veilingen@zhpv.nl. 

De Veilingcommissie ZHPV bestaat uit: z.o.z. 

https://www.zhpv.nl/activiteiten/veilingen/#veiling-downloads
mailto:veilingen@zhpv.nl
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Marcel Tuijnenburg (Veilingmeester) 

Andrew Huiskamp (Commissielid) 

Chiel van der Toorn (Commissielid) 

plus vrijwilligers Leo Kiehl, Peter Kuiper, Marnix Mourits, Simon Rotteveel  

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

Hij is geboren in Limoges op 25 februari 1841. 

Zijn vader was een kleermaker met een groot 

gezin. Zijn moeder was naaister. In 1845 

verhuisde het gezin naar Parijs met hoop op een 

betere toekomst. Op zijn twaalfde werkte hij 

reeds als leerling-schilder. In eerste instantie 

schilderde hij decoraties op porselein. Deze 

decoraties waren in rococostijl. Door 

automatisering moest het bedrijf sluiten en werd 

hij overbodig. Hij sloot zich aan bij de groep 

“Atelier Cleyre” en ontmoette er o.a. Claude 

Monet. Later ontmoette hij ook Camille Pissarro en Paul Cézanne. Hij 

exposeerde voor het eerst in een Parijse salon in 1864 Daarna werd zijn 

werk geweigerd totdat in 1867 zijn werk “Lise” werd aanvaard. Het was 

een portret van zijn model en minnares Lise Trébot. In 1876 schilderde hij 

“Bal du Moulin de la Galette”. Het toont een middag in de “Moulin de la 

Galette” een dansgelegenheid op een heuvel in Montmartre. 

In de zomer van 1879 was hij samen met 

Monet in Bougival aan de Seine. Daar 

werkten zij de principes van het 

impressionisme verder uit. Renoir kreeg 

echter eerder erkenning dan zijn vrienden. In 

1879 en 1880 stuurde hij meerdere 

portretten in voor exposities. In 1880 

ontmoette hij Aline Charigot, een eenvoudige 

vrouw, met wie hij trouwde. Zij kregen drie 

zonen. Maar hij had al een buitenechtelijke 

dochter die hij acht jaar eerder had verwekt 

bij Lise Trébot. Dit heeft hij altijd geheim 

gehouden en het werd pas bekend na zijn 

dood. 
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In de jaren tachtig van de 19e eeuw liet hij het impressionisme achter zich 

en begon een zoektocht naar een andere vorm van schilderkunst. Hij 

werkte heel precies en nauwgezet. Later keerde hij terug naar de warme 

kleuren en de vrijere penseelvoering. Hij schilderde veel naakten in warm 

zonlicht. “Les Baigneuses” is zeer bekend. 

 

Hieronder nog een paar voorbeelden. 
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Hij schilderde ook veel andere onderwerpen zoals de kinderen die 

hieronder zijn afgebeeld. 

                               

In 1886 werden 32 van zijn werken door een 

kunsthandelaar tentoongesteld in New York 

waarmee de grote Amerikaanse markt werd 

geopend voor het impressionisme. 

In 1888 kreeg Renoir een aanval van een 

vorm van reuma die zijn vingers verlamden. 

Toch werkte hij door, met een penseel aan 

zijn pols gebonden. 

Renoir vervaardigde in 

totaal 4019 schilderijen, 

105 aquarellen en 539 

tekeningen waarvan 148 

pasteltekeningen. Hij overleed op 3 december 1919 

en werd begraven in Essoyes. Zijn laatste woonhuis in 

Cagnes (Zuid-Frankrijk) is nu het Renoir museum en 

is te bezichtigen. Het staat in een grote tuin met 

olijfbomen. 

Herwig Pauwels 
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STEDENTRIPJE DARMSTAD 

In Duitsland is naast de Deutsche Post een flink aantal private 

postbedrijven actief. Zo ook de Süd-Hessen-Post GmbH & Co. KG (ofwel 

MaxiMail), een in Griesheim bij Darmstadt gevestigd regionaal postbedrijf 

met een officiële licentie van de Duitse overheid. In 2009 gaf dit bedrijf 

een aantal postzegels uit met betrekking tot de Jugendstil in Darmstadt. 

Aan de hand hiervan kunnen we een stedentripje maken. 

Darmstadt heeft op het gebied van de Jugendstil veel te bieden. De 

gevelversiering van een woonhuis aan de Mollerstrasse (Afb. 1) en de 

prachtige Jugendstilgevel met in de top een mozaïek met twee zwanen 

aan de Moosbergstrasse (Afb. 2) zijn daar voorbeelden van.  

 

           
Afb. 1         Afb. 2 

Dat geldt ook voor het Jugendstilzwembad aan de Landgraf Georgstrasse 

dat in 1909 naar het ontwerp van de Darmstadtse architect August 

Buxbaum (1876-1960) gereed kwam (Afb. 3-5). De Jugendstil vind je 

vooral in het interieur van het gebouw. Het exterieur heeft meer weg van 

het neoclassicisme. 

     
 Afb. 3   Afb. 4   Afb. 5 

 

Maar, de echte trekpleister van Darmstadt is de Mathildenhöhe. Een ‘berg’ 

van 180 meter boven zeeniveau. Hier was de Darmstädter Künstlerkolonie 
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gevestigd. Groothertog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein was de 

initiator voor het stichten van de kunstenaarskolonie en hij was tevens de 

mecenas voor de leden van die kolonie. Hij nodigde in 1899 een aantal 

architecten en kunstenaars, die actief waren in de beeldende kunst en 

verschillende disciplines van de toegepaste kunst of kunstnijverheid, uit 

om zich bij de kolonie aan te sluiten; zoals Joseph Maria Olbrich (1897–

1908), Peter Behrens (1868-1940), Bernhard Hoetger (1874-1949) en 

enkele minder bekende kunstenaars. 

Het complex bestaat uit een aantal woningen voor de kunstenaars, het 

gemeenschappelijke atelier van hen (nu museum), de Hochzeitsturm met 

tentoonstellingshal, een voor de toren gelegen platanentuin met een 

aantal beeldhouwwerken en een Russisch Orthodoxe kerk. 

 

De Hochzeitsturm, gebouwd ter gelegenheid van het huwelijk van de 

groothertog en prinses Eleonore zu Solms-Hohensolms-Lich, is de 

eyecatcher van Darmstadt geworden (Afb. 6). Het interieur is versierd met 

prachtige mozaieken, het exterieur met een plastiek, zonnenwijzer en 

gouden klok. De tentoonstellingshal is tegen de toren aan gebouwd (Afb. 

7). In een nis achter het gebouw bevindt zich nog zo’n prachtig mozaiek. 

 

              
Afb. 6    Afb. 7    Afb. 8 

 

De Russisch Orthodoxe kerk (Afb. 7), gereed gekomen in 1899 was het 

eerste bouwwerk op de Mathildenhöhe maar had niets met de kolonie van 

doen. Tsaar Nicolaas II en zijn echtgenote Tsarina Alexandra, zus van de 

groothertog en ook in Darmstadt geboren, wilden als zij bij familie in 

Darmstadt verbleven de Russisch orthodoxe kerkdiensten niet missen. Het 

is een oogverblindend kerkje met prachtige mozaïeken en wandschil-

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_(Hessen-Darmstadt,_Gro%C3%9Fherzog)
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deringen. Een bijzonderheid is nog dat het is gebouwd op uit Rusland 

aangevoerde aarde. 

Afbeelding 8 toont de ingang van de woning van Wilhelm Deiters, de 

zakelijk leider van kolonie,. Het ontwerp was zoals de meeste gebouwen 

van de kolonie van architect Olbrich. 

Het gezamenlijke atelier, ofwel Ernst Ludwighuis, is in de tachtiger jaren 

van de vorige eeuw grondig gerenoveerd. Tegenwoordig is er het  

Museum Künstlerkolonie Darmstadt in gevestigd. Vooral de ingang is een 

prachtig voorbeeld van de Jugendstil (Afb. 9). 

Vanaf 1912 werkte de beeldhouwer Bernhard Hoetger (1874-1949) aan de 

inrichting van de platanentuin in het kader van de vierde en tevens laatste 

tentoonstelling van de kunstenaarskolonie in 1914. Daarin realiseerde hij 

meer dan 40 prachtige beeldhouwwerken en plastieken die daar vandaag 

de dag nog te bewonderen zijn (Afb. 10). De toegangspoort van het 

expositieterrein, de zo genaamde “Löwentor”, ontworpen door het lid van 

de kolonie Albin Müller (1871-1941) architect en ontwerper, bestaat uit 

zes dubbele kolommen met daarop een door beeldhouwer Hoetger 

ontworpen leeuwenkop.  

In 1926 worden deze leeuwenkoppen verhuisd naar de, eveneens door 

Müller ontworpen, ingang van het park Rosenhöhe en daar geplaatst op de 

zes bakstenen kolommen van de ingang (Afb. 11). 

 

   
Afb. 9     Afb. 10    Afb. 11 

De moraal van dit verhaal? Verlaat de gebaande paden eens. Hetzij met 

filatelistisch materiaal van private postbedrijven, hetzij met een 

stedentripje naar Darmstadt. 

 

Jan Vogel 
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

 

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 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes, en tassen:  

S. Rotteveel, tel. 070-3976383 

of 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 (veiling-

meester): 079 8884966 

Andrew Huiskamp:06-53234521 

Chiel v/d Toorn:   070-3479067 

ACTIVITEITEN 

 
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 

 

Zoetermeer       Beurs 

za 7 april    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 
za  14 april    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 21 april    13-16 uur 

 
Zoetermeer    Veiling 
Za 28april  
10:00 uur tot 13:00 uur bezichtigen 

van de kavels 

Aanvang veiling: 13.45 uur 

 

Zoetermeer       Beurs 

za 5 mei    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 12 mei     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 19 mei    13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 2 juni    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za  9 juni    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 16juni    13-16 uur 


