Mededelingenblad
Retouradres: Abeelzoom 52, 2719 GT Zoetermeer

ZuidHollandse vereniging van
PostzegelVerzamelaars

Jaargang 59
nr. 1, Maart

•
•

2022

Van het bestuur
Van het een komt het ander

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

De 'ZuidHollandse vereniging van
PostzegelVerzamelaars' ZHPV is
aangesloten bij de 'Koninklijke
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen'.
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:
R. van Heyningen,
Architect Luthmannstraat 4,
2552ZH Den Haag, 06-40028056,
Rekening BIC:ABNANL2A
IBAN: NL65ABNA0426636139
t.n.v. ZHPV te Wateringen
penningmeester@zhpv.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
2022 nr. 1
In dit nummer:
2 Van het bestuur
3 Alg. Ledenvergadering
4 Ben Kruse 50 jaar lid
5 Simon Rotteveel in de
lappenmand
5 Van het een komt het ander
11 Activiteiten

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

1

VAN HET BESTUUR
Welkom
In de afgelopen periode hebben zich drie nieuwe
leden aangemeld. Het zijn de heren J.
Brochard uit Delft, M. Offers uit Berkel en
Rodenrijs en C. van Duyvendijk uit Den Haag.
Wij wensen hen veel genoegen met hun hobby
binnen de ZHPV.
In Memoriam
Op 27 december jl. bereikte ons het bericht dat Eric Vet, oud-lid van de
ZHPV, op 25 december, 1e Kerstdag is overleden. Hij was lid van onze
vereniging van 1990 tot 2020, bezocht trouw onze beurs in
Leidschendam, nam deel aan het rondzendverkeer van de ZHPV en was
daarvan gedurende jaren sectieleider. In een korte periode waarbij een
aantal persoonlijke gebeurtenissen hem plotseling overkwam werd hij
getroffen door dementie. Door bemiddeling van de heer G. Zondervan
oud-buurman
en
persoonlijke
vriend
van
Eric
werd
zijn
postzegelverzameling getaxeerd door onze Nalatenschap Advies
Commissie. Vorig jaar is een groot gedeelte via de veiling van de ZHPV
verkocht.
Eric is 78 jaar geworden en overleden aan de gevolgen van dementie.
Op 28 januari jl. ontvingen wij het
overlijdensbericht van ons lid Albert
Hofstede. Hij werd 87 jaar. Op 12
oktober 2020, direct na de toen
gehouden algemene ledenvergadering
bezocht onze secretaris hem thuis om
hem voor zijn 50- jarig lidmaatschap de
daarbij behorende gouden pen te
overhandigen (zie Mededelingenblad nr.
4/2020). Hij was toen al dementerende
maar met behulp van zijn vrouw Toos
kon hij alles nog redelijk volgen. De
tekst van de rouwkaart “Het verlies en
gemis was er al voordat het afscheid
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kwam” maakt het duidelijk dat de dementie verder was toegenomen.
Albert behoorde tot een van de mastodonten van de ZHPV. In de 2e helft
van de jaren 70 was hij secretaris van de ZHPV. De in die tijd opgemaakte
statuten heeft hij als vertegenwoordiger van de ZHPV ondertekend. Hij
blijft dus voor altijd met onze vereniging verbonden.
Wij wensen de familie en vrienden van Eric Vet en Albert Hofstede
veel sterkte toe.
ALGEMENE (VOORJAARS-) LEDENVERGADERING
Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze
vergadering op zaterdag 16 april 2022. De vergadering wordt
gehouden in Wijkcentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7 te
Leidschendam, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere
beurs.
AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2021
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van
5. Financieel Jaarverslag 2021
6. Verslag Kascommissie
7. Redactionele Jaarverslagen 2021
8. Verkiezing bestuurs- en commissieleden
9. Huldiging jubilarissen 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting:
Agendapunten 4, 5 en 7:
Alle vergaderstukken zijn drie weken voorafgaande aan de ALV op de
website onder de rubriek "Alleen voor Leden" te lezen en downloaden. De
vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of
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kunnen telefonisch (06-36312216) of per e-mail (secretaris@zhpv.nl)
worden aangevraagd.

Agendapunt 8:
Bestuursleden:
Statutair aftredend is de voorzitter Simon Rotteveel. De heer Rotteveel
stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen voor een volgende termijn.
De heer Hans Wagenaar heeft te kennen gegeven als algemeen
bestuurslid te willen stoppen. Wel wil hij actief blijven als kassier bij de 5eurocentafels op de beurzen.
Commissieleden:
Er komt een plaats vacant voor lid van de kascommissie.

BEN KRUSE 50 JAAR LID VAN DE ZHPV
Op 4 december bezocht de secretaris onze 82-jarige oud-voorzitter Ben
Kruse. Die kon niet aanwezig zijn op de ALV van 9 oktober afgelopen jaar,
terwijl hij was uitgenodigd voor zijn gouden jubileum als lid van de ZHPV.
Zijn lichamelijke conditie is sedert zijn herseninfarct zodanig dat hij aan
huis gekluisterd is. Lopen gaat met de rollator en twee dagen per week
gaat Ben naar de dagopvang voor ouderen waar hij meedoet aan allerlei
activiteiten.
Van
zijn
vrouw
Yvonne krijgt hij de allerbeste
verzorging. Het praten gaat goed,
alleen als hij snel wil praten wordt
hij
onverstaanbaar.
Zijn
postzegelverzameling heeft hij
van de hand gedaan. Hij blijft nog
wel op de hoogte van de hobby
door het lezen van het blad
Filatelie en ons Mededelingenblad.
Ben was zeer verguld met de
gouden pen, die de secretaris
hem overhandigde, een geschenk
dat passend is bij een 50-jarig
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lidmaatschap. Zijn vrouw Yvonne is nog erg actief als vaste schrijfster in
Postzegelblog.nl en regelmatig schrijft ze een artikel in ons eigen
Mededelingenblad.
SIMON ROTTEVEEL IN DE LAPPENMAND
Een week daarvoor stond de secretaris met een grote bos bloemen voor
de deur bij onze huidige voorzitter Simon Rotteveel. Medio november is
Simon ‘s avonds in het donker gestruikeld in zijn eigen wijk Loosduinen
waar hij met nog twee vrijwilligers
buurtpreventie doet. Hij maakte een
zeer ongelukkig val. Nadat hij naar
het ziekenhuis werd gebracht wees
daar een scan uit dat er een
scheurtje in zijn schouder zat. Dit
kan alleen helen met rust. Met zijn
linkerschouder in een sling en zware
pijnstillers mocht hij weer naar huis.
Er werd hem ook verteld dat
volledige
genezing
zeker
drie
maanden zou gaan duren. Saillant
detail was dat op dat moment de
beurzen dicht gingen i.v.m. corona.
Nu de beurzen in februari weer starten is Simon nog niet van de partij.
Het genezingsproces loopt voorspoedig, maar in februari is hij helaas nog
niet in staat om auto te rijden.
Henk Jetten, secretaris

VAN HET EEN KOMT HET ANDER
Tijdens wat uitzoekwerk voor het opmaken van dit Mededelingenblad
ontdekte ik dat een van onze leden in de Architect Luthmannstraat in Den
Haag woont. Die straatnaam deed bij mij een belletje rinkelen, de naam
Luthmann kwam mij bekend voor. Architectuur is namelijk een van mijn
filatelistische interessegebieden.
Wat doe je in zo’n geval? Je duikt het internet in. En dan weet je wel, dan
ga je daarop surfen en komt van het een het ander.
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Julius Maria Luthmann (1890-1973) was de architect
van het m.i. prachtige gebouw Radio Kootwijk en de
daarbij behorende watertoren die ook het dorpje
Kootwijk bediende. En jawel, van het zendergebouw
heb ik een (persoonlijk) postzegelvelletje. Verder
heeft Luthmann als een van zijn belangrijkste
werken het voormalige, in 1996 gesloopte, stadhuis
van Den Haag aan de Burgemeester Patijnlaan
(thans
het
Burgermeester
De
Monchyplein)
ontworpen.

Een invloedrijke leraar van Luthmann was
architect Willem Kromhout (1864-1940). En die
“ken” ik weer als ontwerper van het prachtige in
de art nouveau stijl gerealiseerde American Hotel
aan het Leidseplein in Amsterdam. En zoals menig
ZHPV-lid wel weet is de art nouveau mijn echte
filatelistisch verzamelgebied.
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Uitgevoerde werken van Luthmann worden o.a. beschreven in het
november/december nummer van 1923 van het zeer toonaangevende
architectuur en kunstmaandblad Wendingen. Dit blad verscheen
maandelijks in de periode 1918-1933. De vormgeving, typografie alsmede
het formaat (vierkant) waren zeer bijzonder en kenmerkend voor dit blad.
De omslagen van dit tijdschrift werden steeds door verschillende
kunstenaars ontworpen.
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In genoemd nummer worden de
uitgevoerde projecten van de
architecten J.M. Luthmann, C.J.
Blaauw alsmede van J. Crouwel
beschreven. Hun namen vinden we
in verticale kolommen op de
omslag terug. In
de cirkels
daarboven ontdekken we twee
dieren en het jaartal 1923.
In
2015
kwam
Wendingen
filatelistisch aan de orde in het
velletje Grenzeloos Nederland-USA,
Architectuur. Hierin wordt (in
piepkleine letters) vermeld dat architect Hendrik Wijdeveld (1885-1987) in
meerdere nummers van Wendingen aandacht aan het werk van Frank
Lloyd Wright (1876-1959) schenkt. Wijdeveld, die hoofdredacteur van
Wendingen was, kennen wij ook van het Vredespaleis in Den Haag. In het
kader van aanpassing van c.q. bezuinigingen op het oorspronkelijke
ontwerp ontwierp hij het zogenaamde “Torentje van Wijdeveld”, de kleine
rechter toren aan de voorkant. Daarnaast ontwierp hij ook de marmeren
vloeren met het cirkelvormige cosmatenpatronen van de grote entreehal
van het Vredespaleis.

Hendrik Wijdeveld

Frank Lloyd Wright
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Voor de omslag van het onderhavige blad uit 1923
leverde de graficus en kunstnijveraar Samuel
Jessurun de Mesquita (1868-1944) het ontwerp.
Deze kunstenaar kende ik weer omdat hij onder
meer bekend is als leraar en vriend van Maurits
Cornelis Escher (1898-1972). Ook de graficus en
postzegelontwerper Escher is een van mijn
verzamelgebieden. En, wie kent niet het Museum
Escher in het Paleis in het voormalige werkpaleis
van koningin Beatrix aan het Lange Voorhout in
Den Haag. Op de postzegel van 80 cent bewondert
Escher een klein deel van zijn enorme kunstwerk Metamorphose III,
waarin hagedissen overgaan in een honingraat. Dit 48 meter lange en
1,60 meter hoge kunstwerk, gebaseerd op de houtsnede van 0,2 x 6,8 m,
werd in 1969 ter versiering aangebracht in de loketruimte van het
postkantoor aan het kerkplein in Den Haag. In 2008 is dit kunstwerk, in
verband met de herinrichting van de hal van het postkantoor overgebracht
naar een lounge op Schiphol. De 6 c zegel Nederlandse Antillen is een van
de twee ontwerpen van Escher voor de Koninkrijksserie ter gelegenheid
van het 75-jarig jubileum van de Wereldpostvereniging.

Over alle kunstenaars en kunstwerken valt natuurlijk veel meer te
vertellen. Maar na deze filatelistische dwaaltocht op het internet zijn we
weer terug in Den Haag en laat ik het hierbij.
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

Zoetermeer
za 5 maart
Den Haag
za 12 maart
Leidschendam
za 19 maart

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

Zoetermeer
Beurs
Za 2 april
13-16 uur
Zoetermeer
Veiling kijkdag
Zo 3 april
10-17uur
Den Haag
Beurs
za 9 april
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 16 april
13-15.30 uur
aansluitend Algemene
Ledenvergadering
Zoetermeer
Veiling
Za 23 april
13-17 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 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 e-mail: mwmdoll@gmail.com
Financiële zaken:
H.J.B. Pauwels,
2e penningmeester,
tel. 0174-293505 of e-mail:
hpauwels@kabelfoon.nl
Bankrek: NL65ABNA0426636139
t.n.v.: ZHPV te Wateringen

Zoetermeer
za 7 mei
Den Haag
za 14 mei
Leidschendam
za 21 mei

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

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

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

De beurzen zijn gepland onder
voorbehoud van eventuele
coronamaatregelen.
Via de “beursmail” ontvangt u
bericht m.b.t. de geplande beurzen.

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