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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: 

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 

LEDENADMINISTRATIE: 

Aanmeldingen, opzegging lidmaat- 

schap, (email)-adreswijzigingen en 

dergelijke doorgeven aan: 

J.A. Saarloos, Parkzoom 9, 

2614 TC Delft, 06-13646742 

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 opbouwende 

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  

 

In Memoriam 

Na een kort ziekbed overleed op 28 juni jl. ons lid 

J.P.H. (John) Spanjaard. John is 91 jaar geworden 

en was 23 jaar lid van de ZHPV. Op de beurzen in 

Den Haag was hij jarenlang tafelhouder. Hij 

verliet zijn tafel altijd wel een paar keer om buiten 

even een pijpje te roken terwijl zijn vrouw Tilly 

dan een oogje in het zeil hield. Nadat zij in 2012 

overleed verloor hij zijn belangstelling voor 

postzegels. Tot die tijd verzamelde John van jongs 

af postzegels over heel de wereld en zijn 

verzameling is duizelingwekkend.  

 

Op 3 juli jl. overleed ons lid D. (Dick) van der 

Does, hij werd 82 jaar. Dick was slechts 9 

maanden lid van de ZHPV. Vroeger had hij 

postzegels verzameld maar die verzameling had hij 

al weggedaan. Hij begon opnieuw met verzamelen 

en beperkte dat tot Nederland. Dat was 

overzichtelijk en was prima te doen. Alle dubbele 

gingen via onze secretaris naar onze jeugdafdeling. 

Dick was door zijn COPD beperkt in zijn vrijheid. 

Aan de hand van een zuursofslang bewoog hij zich 

door zijn huis op nog geen 100 meter van de 

buurtvereniging Buytenrode in Zoetermeer.  

 

Wij wensen de familie en vrienden van John en Dick veel sterkte toe met 

dit verlies. 

Algemene (najaars-) Ledenvergadering 

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

vergadering op zaterdag 1 oktober 2022. De vergadering wordt 

gehouden bij buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60 te 

Zoetermeer. Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. 
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De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2022 

a. Tekstueel 

b. Inhoudelijk 

4. Begroting 2023 

5. Vaststelling contributies 2023 

6. Verkiezing commissieleden, w.o. een lid voor de kascommissie 

7. Voorstel om Hans Wagenaar te benoemen tot lid van verdienste 

8. Voortgang jubileumactiviteiten 60 jaar ZHPV 

9. Rondvraag 

10. Sluiting        

Toelichting 

De vergaderstukken zijn vanaf 10 september a.s. op de website 

www.zhpv.nl te lezen en te downloaden. U treft deze stukken aan door te 

klikken op "Mijn ZHPV inloggen". 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 

deze artikelen via de website te raadplegen kunt u de tekst van deze 

artikelen opvragen bij de secretaris.  

 

AANKONDIGING KIJKDAG EN NAJAARSVEILING OKTOBER 2022 !  

 

Na een succesvolle voorjaarsveiling is de veilingcommissie alweer 

drukdoende met de najaarsveiling. Zij heeft weer gekozen voor een aparte 

kijk- en veilingdag. De kijkdag vindt plaats op zondag 16 oktober en de 

veilingdag op zaterdag 22 oktober 2022. Zie ook de agenda op de laatste 

bladzijde. 

De veilingcommissie streeft zoals altijd naar een hoog verkooppercentage 

van de kavels; goed voor de aanbieders en voor de kopers.  

Er is al een aantal kavels ontvangen, maar voor een succesvolle veiling zijn 

er echt nog meer nodig. Iedereen kan daarom tot en met de beurs van 

Zoetermeer op 3 september a.s. nog kavels inleveren. Eerder mag ook, 

neem dan contact op met een van de volgende commissieleden: Hans van 

As (071-5131897), Marnix Mourits (06-53191814) en Henk Sloot (070-

3080120). 

https://www.zhpv.nl/
https://www.zhpv.nl/inloggen/
mailto:secretaris@zhpv.nl
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De aanbieders van kavels wordt aangeraden de 

voorwaarden m.b.t. de manier van het aanbieden 

van kavels, het goed ‘verpakken’ daarvan, het 

maken van een goede kavelomslag per kavel 

alsmede het opstellen van de kavellijst nog eens 

goed na te lezen op de website: 

https://www.zhpv.nl/activiteiten/veilingen/ . 

 

VAN HET EEN KOMT HET ANDER (2) 

 

Onlangs erfde ik een houtgravure 

van het stadhuis van Veere. Mijn 

moeder had haar “roots” in Veere en 

haar ouders zijn daar gestorven. 

Zelf ben ik in Middelburg geboren en 

heb veel familieleden zowel van 

moeders als vaders kant die in 

Zeeland wonen. Een paar jaar 

geleden heb ik nog twee weken op 

Walcheren gekampeerd en heb ik al 

mijn “roots” op dat schiereiland met 

de fiets weer eens nagetrokken. Zo 

ben ik ook letterlijk door de op 

nevenstaande 

postzegel 

afgebeelde 

Kuiperspoort in 

Middelburg 

gefietst. 

Behalve in 

Middelburg heb 

ik als kind ook nog in Vlissingen en Oost-Souburg 

gewoond. Maar terug naar de houtgravure. Als 

rasechte Zeeuw ben ik daar dus erg blij mee. Gelukkig is bij de gravure 

vermeld dat die door ene Dirk van Gelder was gemaakt. Surfend op het 

internet werd al snel duidelijk dat het hier om de tekenaar en graficus Dirk 

van Gelder gaat, geboren op 7 maart 1907 op Scheveningen en daar op 15 

oktober 1990 gestorven. De titel van de gravure is Stadhuistoren van Veere. 

De afmetingen zijn 155 bij 88 mm. De gravure is gesigneerd, zowel in het 

https://www.zhpv.nl/activiteiten/veilingen/
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blok “DvG 1953” als rechtsonder op de 

gravure. Deze gravure is er één van veertien 

uit de serie/map Veere uit 1953. 

Dirk van Gelder kwam uit een goed gezin. Zijn 

moeder had Nederlands gestudeerd en zijn 

vader, Hendrik Enno van Gelder, was van 

1912 tot 1941 de eerste directeur van het 

Gemeentemuseum in Den Haag, het 

tegenwoordige Kunstmuseum.  

 

 

 

In het derde jaar van het lyceum moest Dirk om gezondheidsredenen de 

studie onderbreken om in Davos op te knappen. Nadat hij in 1921 terug 

keerde naar huis had hij geen zin meer verder te studeren. Hij had meer 

interesse in de beeldende kunst. Hij volgde nog wel een privé cursus Lo en 

Mo tekenen. Feitelijk was hij dus een autodidact. Maar dat hij talent had 

bleek wel uit een pluim die hij op 15-jarige leeftijd via zijn vader van Jan 

Toorop kreeg. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Enno_van_Gelder_(directeur)
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De kunstenaar Theo van Hoytema, 

vooral bekend van zijn litho’s met 

vogels, inspireerde Dirk, die in zijn 

jonge jaren ook al veel interesse 

toonde voor de natuur, bij het maken 

van een groot aantal litho’s met aan 

de natuur ontleende onderwerpen. 

Begin jaren dertig nadat hij van zijn oudere broer een set met 

etsbenodigdheden cadeau kreeg ging hij zich toeleggen op het etsen. In 

1932 nam hij enkele lessen aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

in Antwerpen die er mede toe leidden dat hij uitgroeide tot een van de beste 

graveurs van de 20ste eeuw. 

 

In 1938 trouwde Dirk van Gelder met Karen Mauve, een 

kleindochter van de Haagse-School-schilder Anton 

Mauve. Het jonge paar vestigde zich in Veere waar het 

tot 1963 bleef wonen. Dat Van Gelder een flink aantal 

gravures van Veere maakte is dus niet verwonderlijk. In 

1952 werd hij docent etsen aan 

de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten in Den 

Haag. In 1963 verliet het gezin Veere en 

verhuisde naar Den Haag, wellicht in verband met 

het heen en weer reizen tussen Dirks woon- en 

werkplaats. 

 

Het maken van houtgravures is een tamelijk zware bezigheid. Mede daarom 

ging hij op latere leeftijd terug naar het vervaardigen van etsen dat minder 

arbeidsintensief was. 

 

Op de Wikipedia-pagina van Dirk van Gelder worden de 

door hem ontworpen kinderzegels van 1940 afgebeeld. 

Deze link met de filatelie bracht mij ertoe dit artikeltje te 

schrijven. 

Zo zie je maar weer, van het een komt het ander. 

 

Jan Vogel 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mauve
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mauve
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

 

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 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Hans van As: 071-5131897 

Henk Sloot: 070-3080120 

Marnix Mourits: 06-24975279 

 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 3 september   13-16 uur 
Den Haag           Beurs 
za 10 september  13–16 uur 
Leidschendam    Beurs 

za 17 september  13-16 uur 
 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 1 oktober    13-15.30 uur 

Aansluitend Algemene 
Ledenvergadering 

 
Den Haag          Beurs 
za 8 oktober       13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 15 oktober      13-16uur 
 

Zoetermeer postzegelveiling 
Kijkdag: 
zo 16 oktober  10.00-17.00 uur 
Veiling:  

za 22 oktober  13.45-17.00 uur 
Zaal open om 13.00 uur 
 

Zoetermeer       Beurs 
za 5 november    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 12 november  13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 19 november  13-16 uur 
 

Zoetermeer       Beurs 

za 3 december    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 10 december  13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 17 december   13-16 uur 

 
Alles onder voorbehoud van  
Coronamaatregelen 

mailto:lisa_simon@ziggo.nl
mailto:mwmdoll@gmail.com
mailto:hpauwels@kabelfoon.nl
tel:071-5131897
tel:06-24975279

