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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 
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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. 
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© 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. 
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ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars 

info@zhpv.nl 

www.zhpv.nl 
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VAN HET BESTUUR  

 

Welkom  

Fijn dat we weer twee nieuwe leden welkom mogen heten. Het zijn de heren 

A.G. van der Lelij uit Koudekerk aan de Rijn en F.A. van Tol uit 

Wassenaar. Hopelijk vinden zij met het uitoefenen van hun hobby snel de 

weg binnen de ZHPV. 

 

In Memoriam 

Op 27 september jl. overleed geheel onverwacht ons lid J.W.J.(Koos) 

Lamers op 75-jarige leeftijd. 

Koos was sedert 1997 lid van de ZHPV en werd 

tijdens onze Algemene Ledenvergadering in april jl. 

nog in het zonnetje gezet voor 25 jaar trouw 

lidmaatschap van de ZHPV. Koos was tafelhouder 

op onze drie beurslocaties, in Zoetermeer, het 

Zuiderpark in Den Haag en in Leidschendam. 

Steeds was hij op de eerste drie zaterdagmiddagen 

van de maand present op deze locaties. Dat waren 

zijn postzegel-uitjes. Het “handelen” in postzegels 

was de laatste jaren bijzaak. Het was meer een 

sociaal uitje met gelegenheid om met andere 

clubleden verhalen op te halen. Dikwijls ook over zijn geliefde voetbalclub 

ADO-Den Haag waarvan hij lid van verdienste was. Wij zullen hem en zijn 

sappige Haagse stemgeluid missen. 

 

Op 15 september jl. overleed op 78-jarige leeftijd 

ons lid J.L. (Leen) Roos uit Leidschendam. Leen 

was sinds oktober 1994 lid van onze vereniging en 

deelnemer aan het rondzendverkeer. Leen was 

bijna 28 jaar lid van de ZHPV. Hij was een 

bekende Leidschendammer. Tijdens zijn 

arbeidzame leven was hij aardappel-handelaar. 

Hij kocht zijn aardappels maar ook uien van 

boeren uit Zeeland. Naast zijn huis aan de Vliet 

werden de aardappels schoon gemaakt en verpakt voor de groentewinkels. 

Leen was een fervent jeu de boules speler. Het was dan ook geen verrassing 

dat de begrafenisdienst werd gehouden in de Boulodrome, naast het 
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zwembad de Fluit in Leidschendam. Ook was hij regelmatig te vinden achter 

het roer op zijn boot met zijn familie.  

Wij wensen de familie en vrienden van Koos en Leen veel sterkte toe met 

dit verlies. 

Nieuwjaarsreceptie/ Verloting 

Het bestuur van de ZHPV nodigt alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie 

2023. De receptie wordt gehouden aansluitend aan de beurs in Zoetermeer 

op 7 januari a.s. Breng je volle of bijna lidmaatschapskaart mee want die 

gaan in “de hoge hoed” en daaruit worden de prijswinnaars getrokken. 

Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we dan toosten op ons 

aller welzijn en een voorspoedig postzegeljaar. 

Hans Wagenaar, lid van verdienste 

Tijdens de beurs op 5 november in Zoetermeer werd Hans Wagenaar door 

de voorzitter benoemd tot lid van verdienste. Hiertoe was tijdens de ALV 

van 1 oktober besloten. De voorzitter bedankte Hans voor zijn jarenlange 

bijdrage in het bestuur van de 

ZHPV. Hij kreeg een ingelijst 

certificaat met speld. Door een 

blessure die hij had opgelopen 

tijdens bij val heeft hij enkele 

maanden vertoefd in het 

revalidatiecentrum Westhoff in 

Rijswijk. Thans is hij weer 

volledig hersteld zodat hij 

weer als kassier aan de 5-

centtafels kan functioneren. 

 

IMPRESSIE NAJAARS-ALV 

De najaars-ALV vond plaats op 1 oktober in onze locatie te Zoetermeer. 26 

leden (inclusief bestuur) waren aanwezig. De agenda was, laat ik zeggen, 

standaard en zo verliep ook de afwikkeling. Opmerkelijk was dat het verslag 

van de vorige ALV zonder vragen werd goedgekeurd.  

Ook de begroting werd goedgekeurd. Desgevraagd deelde de 

penningmeester mee dat gezien de vele onzekerheden (nog) geen rekening 

is gehouden met de uit de pan rijzende energieprijzen.  
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De contributies voor 2023 behoeven, mede door enkele donaties, niet te 

worden verhoogd. Een lid van de Nalatenschap Advies Commissie vraagt of 

het mogelijk is de filatelistische donaties waarbij deze commissie betrokken 

was apart te registreren. De penningmeester deelt mee dat dat in feite al 

gebeurt. In de kascommissie bestaat een vacature. Een van de aanwezige 

leden meldt zich aan om daarin te voorzien. In 2023 bestaat de ZHPV 60 

jaar. De secretaris ontvouwt het plan om hier aandacht aan te besteden. 

Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten is er nog gelegenheid om 

onder het genot van een drankje wat na te praten. 

NB: Het formele verslag van deze ALV van het bestuur komt bij de volgende 

Algemene Ledenvergadering aan de orde. 

 

Jan Vogel 

 

VAN HET EEN KOMT HET ANDER (3) 

In mijn art nouveau verzameling bevindt zich een velletje uit 2008 (NVPH 

2578), uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig 

bestaan van de Vereniging Rembrand (zie volgende 

pagina). Ik had al lange tijd geen aandacht meer aan 

dit velletje geschonken en moest mijn Excel-bestand 

raadplegen om na te gaan waarom deze zegel in 

genoemde verzameling past. Op de postzegel en de 

velrand, waarlijk een zoekplaatje, staan 85 

handtekeningen plus namen van kunstenaars. Zo ook 

die van Jan Toorop een zeer belangrijke Nederlandse 

kunstschilder in relatie tot de art nouveau. Wie kent 

niet de door hem ontworpen poster voor de Delftsche slaolie van de 

Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche 

Oliefabrieken Calvé Delft uit 1894. De handtekening van Toorop is op het 

velletje te vinden op de onderste regel, tweede van links. 

Maar waarom al die handtekeningen? Eerst maar 

eens Wikipedia raadplegen over de doelstelling van 

de Vereniging Rembrand. Kort door de bocht: dat 

is het verlenen van financiële steun bij 

kunstaankopen door Nederlandse musea. Voorts 

bleek dat er al twee keer eerder een 

postzegeluitgifte met betrekking tot deze 

vereniging was verschenen. 
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In 1930 verscheen de serie van drie 

Rembrandzegels (NVPH 229/231). Achter de 

afbeelding van Rembrandt is zijn schilderij De 

Staalmeester te zien. De drie waarden werden 

verkocht met een toeslag van 5 cent ten bate 

van de Vereniging Rembrand. In 1983 

verscheen in de serie zomerzegels ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Rembrand een 

afbeelding van Rembrandts schilderij Saskia (NVPH 1284). 

 

Van het een komt het ander. Want nu ik dit over de Vereniging Rembrandt 

weet word ik natuurlijk ook nieuwsgierig van welke kunstenaars al die 

handtekeningen zijn. Ik ga ervan uit dat van hen op enig moment een 

kunstwerk door een museum werd aangekocht met financiële 

ondersteuning door de onderhavige vereniging. 

Met behulp van een loep en een fotobewerkingsprogramma lukte het mij 

alle handtekeningen te ontcijferen. Wat daarbij hielp was dat onder de 

handtekening in minuscuul kleine letters de naam van de kunstenaar is 

vermeld. Vervolgens rees bij mij de vraag, van welke kunstenaars is een 
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(zelf)portret of ander kunstwerk (schilderij, ets, gravure o.i.d.) op een 

postzegel verschenen. Weer een nieuwe uitzoek klus. 

Op de website van Delcampe heb ik uitgezocht met betrekking tot welke 

kunstenaars een of meer postzegels zijn uitgegeven. Dat bleek het geval te 

zijn bij minstens 41 van de 83 op het blok van de Vereniging Rembrand 

voorkomende kunstenaars. Hierbij heb ik de ontelbare schadelijke uitgiften 

van dubieuze postzegellanden en persoonlijke postzegels buiten 

beschouwing gelaten. 

Van de 41 kunstenaars met betrekking tot wie een postzegel is uitgegeven 

blijken er 21 uit de Zuidelijke Nederlanden dan wel Nederland afkomstig te 

zijn. Om dit verhaaltje qua omvang binnen de perken te houden kan ik 

slechts een paar van deze Nederlandse kunstenaars op Nederlandse 

postzegels tonen. 

              

                   

        

Jan Vogel 
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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 december    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 10 december  13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 17 december   13-16 uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 7 januari    13-15.30 uur 
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

Den Haag          Beurs 
za 14 januari     13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 21 januari     13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 februari       13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 februari    13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 18 februari      13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 maart    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 maart    13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 18 maart        13-16 uur 
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