Mededelingenblad
Retouradres: Abeelzoom 52, 2719 GT Zoetermeer

ZuidHollandse vereniging van
PostzegelVerzamelaars

Jaargang 58
nr. 1, Maart

•
•
•

2021

Van het bestuur
Reichsgründungsgedenkfeier
Gonzalez Coques

Mededelingenblad van de ZHPV
De 'ZuidHollandse vereniging van
PostzegelVerzamelaars' ZHPV is
aangesloten bij de 'Koninklijke
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen'.

en met bronvermelding toegestaan
voor zover dit de filatelie in
opbouwende zin ondersteunt.
De
verantwoordelijkheid
voor
verklaringen of meningen in dit blad
berust bij de auteur.

VOORZITTER: S. Rotteveel
SECRETARIS: H.M. Jetten,
Herikerberg 3, 2716 ET
Zoetermeer, 079-3213218,
secretaris@zhpv.nl

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

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

REDACTIE: M.J. Vogel
Abeelzoom 52,
2719 GT Zoetermeer
06-17102705
redactie@zhpv.nl

LEDENADMINISTRATIE:
Aanmeldingen, opzegging lidmaatschap, (email)-adreswijzigingen en
dergelijke doorgeven aan:
J.A. Saarloos, Labouchèrelaan 8,
2283EH Rijswijk, 070-3944123
jsaarloos@hetnet.nl

Mededelingenblad
2021 nr. 1
In dit nummer:
2
3
4
5
7

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

1

Van het bestuur
Vacatures
Reichsgründungsgedenkfeier
Gonzalez Coques
Activiteiten

VAN HET BESTUUR
In Memoriam
Op 11 december 2020 overleed ons lid Ger Adams. Ger was 81 jaar, ruim
4 jaar lid van de ZHPV en een filatelist in hart en nieren. Omdat hij leed aan
alzheimer besloten zijn vrouw en Ger begin vorig jaar hun eengezinswoning
te verruilen voor een woning in een appartementencomplex. Op de dag van
verhuizing werd Ger opgenomen in een naburig verpleeghuis. Hij is daar
tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis nog wel enige malen op bezoek
geweest in hun nieuwe huis. Helaas heeft hij in het verpleegtehuis corona
opgelopen. Ten gevolge daarvan kreeg hij een herseninfarct waaraan hij
uiteindelijk is overleden. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie sterkte
in deze moeilijke tijd.
Welkom
Aan het eind van 2020 meldde mevrouw Oda Zaat uit Moerkapelle zich aan
als lid van onze verenigingen. Wij wensen haar veel plezier met haar hobby
in de gelederen van de ZHPV.
Beurzen
Bij het “ter perse gaan” van dit blad zijn de overheidsmaatregelen van dien
aard dat alle ZHPV-beurzen tot nader order vervallen. Zodra de door de
overheid opgelegde maatregelen het openstellen van de beurzen weer
toelaten zullen we dit via de website, Priority Mail of de persoonlijke
beurzen-email aan de leden kenbaar maken en slechts dan pas gelden de
op de achterzijde van dit blad aangekondigde beurzen.
Voorjaarsveiling
Hoewel het coronavirus nog volop aanwezig is, hoopt de veilingcommissie
toch dat de voorjaarsveiling op zaterdag 24 april 2021 kan plaatsvinden,
al zal dit ongetwijfeld in aangepaste vorm zijn. Daarvan uitgaande de
volgende reminder: de laatste inlevermogelijkheid van kavels is tijdens de
beurs op zaterdag 6 maart in Zoetermeer. Het is echter nog niet duidelijk
of die kan doorgaan. Daarom is het raadzaam kavels vóór 6 maart in te
leveren bij een van de volgende commissieleden: Hans van As (0715131897), Marnix Mourits (06-53191814) of Henk Sloot (070-3080120).
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De commissie streeft ernaar de eerste week van april de kavellijst
beschikbaar te hebben op onze website die dan kan worden gedownload.
Nadere informatie m.b.t. de kijkdag en de veilingdag zelf volgt op een later
tijdstip.
Algemene Ledenvergadering
Voor de Algemene ledenvergadering is nog geen datum vastgesteld.
Gedacht wordt om ook dit jaar slechts één Algemene Ledenvergadering te
houden en die te plannen na de zomervakantie.

VACATURES
Het bestuur is dringend op zoek naar versterking van het bestuur en van
commissies. De openstaande functies worden hieronder kort beschreven. U
kunt zich wenden tot de secretaris (secretaris@zhpv.nl of 06 36312216)
voor inlichtingen of voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij hopen op
uw medewerking. Bovendien zorgt u met uw hulp voor het voortbestaan
van onze activiteiten en van de ZHPV.
Wij zoeken voor de volgende functies vrijwilligers:
ALS BESTUURSLID:
• VICEVOORZITTER Ter ondersteuning en eventuele vervanging van de
voorzitter.
• PENNINGMEESTER De huidige penningmeester legt aan het eind dit
jaar zijn functie neer.
• TWEEDE PENNINGMEESTER Ter ondersteuning en eventuele
vervanging van de penningmeester.
• COMMISSARISSEN Dit zijn bestuursleden met speciale taken m.b.t.
onze activiteiten.
ALS COMMISSIELID:
• BEURSLEIDER (meerdere vacatures) De beursleider zorgt voor een
goed verloop van de beursmiddag. Daarbij hoort o.m. het inrichten en
opruimen van de zaal, incl. de zogenoemde “vijfcenthoek”.
• ASSISTENT BEURSLEIDER (meerdere vacatures) De assistent(e)
ondersteunt de beursleider en vervangt deze indien nodig.
• ASSISTENT RONDZENDVERKEER De assistent rondzendverkeer
ondersteunt de rondzendleider bij diens werkzaamheden zoals het
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innemen en uitreiken van rondzendboekjes en rondzendtassen en
vervangt de rondzendleider indien noodzakelijk.
Op onze website vindt u uitgebreidere informatie m.b.t. alle vacatures. Ga
naar www.zhpv.nl , klik op de rubriek Publicaties vervolgens op Priority
Mail en dan vindt u bij Jaargang 2021 de onlangs verschenen PM 3 met
alle mogelijke informatie.
Wij hopen op meerdere aanmeldingen, zodat deze ZHPVactiviteiten blijvend worden gewaarborgd.

DE POSTZEGEL “DIE REICHSGRÜNDUNGSGEDENKFEIER”
Zeer zeldzaam, slechts twee jaar uitgegeven en al 120 jaar oud.
De zeldzame en zeer begeerlijke postzegel van het Duitse Rijk van vijf Mark,
catalogusnummer 66, behoort tot de meest gezochte zeldzaamheden van
de Duitse filatelie. Het is een uniek tijdsdocument en geeft duidelijk de
spannende tijd weer waarin het rijk van Keiser Wilhelm II zich tot een
wereldmacht probeert te verheffen. Voor het eerst verschenen er
gedetailleerde afbeeldingen op Duitse postzegels.
Het schilderij “Die Reichsgründungsgedenkfeier” van de historieschilder
William Pape (1859-1920) *), dat de Keizer zeer waardeerde, diende als
voorbeeld voor de 5 Mark-postzegel. Deze herdenking van de stichting van
het rijk vond plaats in de Witte zaal van het Berlijnse slot.
De productie van de postzegel vormde een bijzondere uitdaging voor de
Reichsdruckerei. Tot dan toe werd
tweekleurige diepdruk alleen op
handpersen
toegepast,
de
overschakeling op massadruk bracht
ook een aantal foutmogelijkheden met
zich mee. Veel van deze hoogwaardige
postzegels moesten met de hand
worden gerestaureerd om gebreken te
verbergen. Een groot schandaal,
oordeelde de vakpers. Alleen door het drukproces meerdere keren aan te
passen was dit probleem onder controle te krijgen. Daarom is deze uitgifte
tegenwoordig des te waardevoller.
De onderhavige postzegel van 12 december 1900 beleefde slechts een korte
uitgiftetijd. Het opschrift "Reichspost" diende als een compromis totdat

4

1902 het nieuwe, politiek aanvaardbare opschrift "Deutsches Reich" werd
ingevoerd. De Reichsdruckerei slaagde er later in om postzegels met
watermerken te produceren, zodat er weer een nieuwe versie bij kwam. Het
leed van de Eerste Wereldoorlog kwam ook tot uiting in de kwaliteit van de
postzegels van het Duitse Rijk vanaf 1915. Met de vergelijking van de
verschillende versies van catalogusnummer 97 kunnen de schaarsteeconomie en de geïmproviseerde productieomstandigheden op een
uitstekende filatelistische manier worden gedocumenteerd.
*) Ook cat.nr. 65 is naar een schilderij van William Pape
Bron: www.borek.de, ingebracht door Ton van der Meij

GONZALEZ COQUES
Wie is dat? Dat hoor ik velen zich afvragen. Alhoewel bij ervaren schilderijen
liefhebbers zal een lichtje gaan branden. Coques is een Vlaamse schilder
die geleefd heeft van 1614-1618 tot 1684. Hij is geboren in Antwerpen maar
de geboortedatum staat niet vast. Coques is geregistreerd in het Antwerpse
gilde van Sint Lukas als een leerling van Pieter Brueghel de jonge. Hij heeft
geleefd in de omgeving van Anthony van Dyck en heeft als bijnaam de
kleine van Dyck. Hij is, waarschijnlijk in navolging van Anthony van Dyck,
in Engeland geweest waar hij ook gewerkt heeft voor koning Charles I als
ook voor diens zonen. Coques is vooral bekend als een schilder van
personen en familieportretten. Hier zijn 2 voorbeelden die ik niet kon
terugvinden op postzegels. Het eerste is “Dame in blauwe satijnen jurk” en
het tweede is “Een heer met zijn twee dochters”
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Verder is hij bekend om zijn allegorische portretten. Hij maakte meerdere
series van vijf portretten die nu in verschillende musea te zien zijn. Daarin
beeldde hij de volgende zintuigen uit: zien, horen, ruiken, proeven en
tenslotte voelen (in volgorde van de oplopende frankeerwaarden). De
namen van de personen die hierbij zijn afgebeeld zijn bekend maar hier niet
vermeld, met uitzondering van het schilderij proeven. Dat zou namelijk de
schilder zelf zijn.
Deze schilderijen bevinden zich in het Brukenthal Museum in de stad Sibiu
in Roemenië.
Mocht men zich de vraag stellen waarom ik dit artikel over Gonzales Coques
geschreven heb? Het antwoord is dat deze set van schilderijen mijn
verwondering opriep.

Zien

Horen

Proeven

Ruiken

Voelen

Herwig Pauwels
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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

Zoetermeer
za 6 maart
Den Haag
za 13 maart
Leidschendam
Za 20 maart

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

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

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

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

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

Zoetermeer
Za 5 juni
Den Haag
za 12 juni
Leidschendam
za 19 juni

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

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

Alle hierboven gepubliceerde
beurzen zijn onder uitdrukkelijk
voorbehoud en afhankelijk van de
door de overheid afgekondigde
maatregelen in het kader van de
coronacrisis. Zodra de maatregelen
het organiseren van beurzen toelaten
zullen de leden daarvan via Priority
Mail en de website worden
geïnformeerd. Leden zonder email
kunnen daarvoor bij de secretaris
informatie inwinnen.

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