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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 
Op 1 juni jl. heeft Marcel Tuijnenburg, 

wonende in Zoetermeer zich aangemeld 

als lid. Marcel is geen onbekende van de 

ZHPV en neemt weer plaats op zijn 

vertrouwde stek. Zoals wij reeds eerder in 

onze Priority Mail (4) aankondigden neemt 

Marcel de veilinghamer over van Heiko de 

Vries. 

 

Algemene (najaars-) Ledenvergadering 

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op 

zaterdag 14 oktober 2017. Deze vergadering wordt gehouden in 

Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 te Den Haag. Aanvang 15.30 

uur, aansluitend aan de reguliere beurs.  

 

De agenda luidt als volgt: 

 Opening 

 Vaststelling agenda 

 Binnengekomen stukken en mededelingen 

 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2017 

a. Tekstueel  

b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van 

 Aangepast Financieel Jaarverslag 2016 

 Verslag Kascommissie 

 Werkplan 2018 

 Begroting 2018 

 Vaststelling contributies 2018 

 Afscheid Arie van der Giessen als bestuurslid en beursleider 

 Rondvraag 

 Sluiting  

 

Toelichting: 

De vergaderstukken zijn vanaf 23 september a.s. op de website 

(www.zhpv.nl) te lezen en te downloaden. 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 
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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.  

 

Agendapunt 5 en 6 : 

Omdat tijdens de voorjaarsvergadering vragen zijn gesteld over de wijze 

van boeken van een aantal posten in zowel de Balans als de Staat van 

Baten en Lasten heeft de penningmeester een aantal wijzigingen 

aangebracht op advies van de kascommissie. Hierdoor konden de 

jaarcijfers niet worden goedgekeurd en kon er door de kascommissie geen 

decharge aan de penningmeester worden verleend. Besloten is om geen 

aparte ledenvergadering hiervoor uit schrijven, maar in deze 

najaarsvergadering de jaarcijfers opnieuw te presenteren nadat de 

aanpassingen zijn verricht. 

 

NAJAARSVEILING 2017 

 

Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseert de ZHPV weer een Grote 

Najaarsveiling in Buurtvereniging Buytenrode aan de César Franckrode 60, 

2717 BG te Zoetermeer. 

 

De veilingcommissie is kort na de voorjaarsveiling al 

weer druk aan de slag gegaan om aanwezige kavels te 

verwerken voor de najaarsveiling en zal, na de laatste 

gelegenheid tot 

inleveren op 16 

september 2017, de 

laatste ingebrachte 

kavels gaan 

verwerken. Het is ook mogelijk om 

buiten de reguliere beursdagen om kavels aan te leveren, neem in dat 

geval voor het maken van een afspraak contact op met één van de 

hieronder genoemde commissieleden of stuur een e-mailbericht aan ons 

nieuwe e-mailadres: veilingen@zhpv.nl. De kavellijst zal eind 

september/begin oktober op de website van de ZHPV verschijnen. 

 

Tijdens de veilingdag is er kijkgelegenheid van 10.00 tot 13.00 uur. 

Van 13.00 tot 13.45 uur is veilingcommissie druk bezig om op tijd met de 

veiling te kunnen beginnen. Tijdens deze 45 minuten worden o.a. alle 

kavels nogmaals gecontroleerd op aanwezigheid, worden schriftelijke 

mailto:veilingen@zhpv.nl


4 
 

biedingen in de computer verwerkt en wordt er geluncht. De veiling 

begint om 13.45 uur en er is halverwege de veiling een korte pauze. 

 

 
 

De 3 getoonde afbeeldingen zijn een greep uit kavels van de komende 

najaarsveiling. Nederland 49, Lütjenburg 1, Finsterwalde II t/m XIII. 

 

Namens de ZHPV veilingcommissie en de vrijwilligers voor de veilingen, 

graag tot ziens op zaterdag 28 oktober 2017 ! 

 

Andrew Huiskamp (portefeuillehouder) 06-53234521 

Marcel Tuijnenburg (veilingmeester) 079-8884966 

Chiel van der Toorn (commissielid)  070-3479067 

Leo Kiehl  (vrijwilliger) 

Peter Kuiper  (vrijwilliger) 

Marnix Mourits    (vrijwilliger) 

 

FILATELISTISCH EVENEMENT 30 SEPTEMBER 2017 

In het kader van het 40-jarig jubileum van Buurtvereniging Buytenrode uit 

Zoetermeer wordt door de ZHPV als vaste gebruiker van de zalen van de 

buurtvereniging op 30 september a.s. een filatelistisch evenement 

georganiseerd. Deze happening is niet alleen voor ZHPV-leden maar ook 

voor buurtbewoners, verzamelaars van andere verenigingen en/of 

belangstellenden. De toegang is gratis. Om 11.00 uur vindt de officiële 

opening door wethouder Taco Kuiper plaats.  
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Verzamelingen die eerder in de prijzen vielen worden tentoongesteld 

Enkele van onze leden, zowel volwassenen als jeugdleden, zullen hun 

verzameling laten zien waarmee ze de afgelopen jaren tijdens exposities 

in de prijzen zijn gevallen. De meesten van hen zullen je vertellen hoe ze 

dit hebben aangepakt en gidsen je door de exposities. Als je een 

themaverzameling over bijvoorbeeld dinosauriërs of voetballers wilt 

samenstellen, hoef je niet te wachten op de verkoopactie van de 

supermarkt maar ga je zelf naar eigen inzicht een verzameling opzetten. 

En er zijn veel meer postzegels over allerlei thema's dan je denkt. 

 

Wat is de kick om te exposeren? 

In de kleine zaal zullen sprekers vertellen hoe je een themaverzameling 

kan opzetten en wat er zo leuk en leerzaam aan is. Er worden PowerPoint 

presentaties en films vertoond die over verschillende thema’s gaan. Als je 

voor een thema of onderwerp kiest ga je vanuit een heel ander perspectief 

verzamelen dan bij een landenverzameling. Hierbij wordt je geprikkeld om 

ook inhoudelijke, niet filatelistische kennis te vergaren. Het is de 

bedoeling iedereen enthousiast te maken voor deze boeiende hobby die 

niet duur hoeft te zijn, maar waar je wel jouw creativiteit op los kunt 

laten. 
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Aanbod postzegels en ander filatelistisch materiaal 

Op dit evenement zijn 120 albums met zo’n 200.000 zogenaamde 5-cents 

postzegels van allerlei landen en over veel verschillende thema’s of 

onderwerpen aanwezig waaruit iedereen op zijn gemak de zegels van zijn 

gading kan zoeken. Wil je jouw verzameling aanvullen met ontbrekende 

zegels dan ben je hier dus aan het juiste adres. Ongesorteerd kom je 

postzegels tegen die een hoge cataloguswaarde kunnen hebben, maar 

toch voor slechts 5 eurocent van eigenaar wisselen. 

Verder biedt een van onze tafelhouders allerlei materiaal tegen een 

geringe vergoeding te koop aan, zoals postwaardestukken, brieven, 

roodfrankeringen of bijzondere afstempelingen. Kortom materiaal anders 

dan postzegels dat voor de beginnende (thema)verzamelaar wellicht een 

openbaring is. 

 

 
 

Tekenwedstrijd 

De kinderen van groep 4 t/m groep 7 van de naast het gebouw van de 

buurtvereniging gelegen basisschool De Watersnip hebben in april van dit 

jaar meegedaan aan een tekenwedstrijd tijdens hun themaweek "Reizen". 

Alle tekeningen zijn door een jury per groep beoordeeld en de 

prijswinnaars, 4 kinderen dus, worden tijdens dit evenement bekend 

gemaakt. Zij ontvangen een ingelijst vel van tien, zogenoemde 

persoonlijke postzegels van hun eigen tekening. Bovendien krijgen alle 

kinderen die hebben meegedaan een diploma (zie 

blz. 8). Van de tekeningen die niet in de prijzen zijn 

gevallen kan alsnog, tegen betaling van € 12,50, een 

vel van tien persoonlijke postzegels worden besteld.  

 

Persoonlijke postzegels 

Er is een stand waar het aanmaken van persoonlijke 

postzegels voor belangstellenden kan worden 



7 
 

verzorgd. Willen ouders postzegels van het gezin of de kinderen, dan kan 

ter plekke een foto worden genomen en daarvan een velletje frankeerbare 

persoonlijke postzegels verzorgd. Ook kan je op een USB-stick een 

recente (vakantie)foto mee brengen en daarvan een vel persoonlijke 

postzegels bestellen. 

Bij de informatiestand van de ZHPV kan je een velletje jubileumzegels van 

de ZHPV kopen voor € 12,50. Na de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd 

kan je, zolang de voorraad strekt, een vel zegels kopen van de vier 

prijswinnaars, eveneens voor € 12,50. 

 

De grabbelzak, De Postzegelberg en een Filatelistische speurtocht 

Voor de kinderen tot tien jaar is de 

grabbelton vervangen door een 

grabbelzak. Hieruit kunnen zij voor 

50 eurocent kleine prijzen halen. 

Meer dan 100 prijzen zijn ingepakt. 

Geen postzegels maar leuke 

hebbedingetjes. 

En natuurlijk mag de postzegelberg 

niet ontbreken. Iedere bezoeker mag 

daaruit een handjevol postzegels 

gratis meenemen.  

Voor de speurneuzen is een filatelistische speurtocht in elkaar gezet. 

Om deze speurtocht tot een goed einde te brengen moet je de bladen in 

de tentoonstellingskaders goed bekijken. In deze kaders zijn de 

antwoorden op alle vragen te vinden. Ofwel een uitdaging voor mensen 

die oog hebben voor detail. Er zal een variant voor de kinderen, maar ook 

voor de volwassenen zijn. 

 

De bar is open 

In de vakantieperiode heeft de oude bar plaats 

gemaakt voor een vernieuwde met een 

eigentijdse uitstraling. De bar is de hele dag 

geopend. Je hoeft dus niet naar huis voor de 

lunch, maar maak er een gezellige dag van. 

 

Om 16.00 uur wordt dit evenement afgesloten. 
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THOMAS GAINSBOROUGH 

 

Wellicht voor de meesten onder ons een 

onbekende naam. Hij is geboren op 14 mei 

1727 in Sudbury en gestorven op 2 augustus 

1788 in Londen. Hij is een Engelse 

kunstschilder die vooral bekend is geworden 

door zijn portretten en landschappen (afb. 6 

is een combinatie van beide genres maar  

toont slechts een deel van het schilderij). 

Samen met Sir Joshua Reynolds behoorde hij 

tot de meest succesvolle kunstenaars van de 

achttiende eeuw. 

 

                Afb. 1 

                         
                Afb. 2                                                        Afb. 3 

 
 Rond 1740 verhuisde hij naar Londen voor zijn kunststudie en verbleef er 

zes jaar. Hij werd beïnvloed door de Hollandse en Vlaamse meesters. 

Opvallend waren de grote afmetingen van zijn portretten. Hij werd ook 

een welgesteld man. 

Later veranderde zijn schilderstijl en werd alles intiemer met meer warme 

kleuren en ook meer ingewikkelde composities. Deze veranderingen zijn 

invloeden geweest van Anthony van Dyck en Pieter Paul Rubens. 

The Blue Boy is een van zijn bekendste werken en is ook hieronder te 

zien. Het classicisme en de romantiek zijn de kunststromingen die 
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duidelijk herkenbaar zijn in zijn werken. Hij is ook een van de oprichters 

van de “Royal Academy of Arts” 

           
Afb. 4                                 Afb. 5 

 

 
Afb. 6 

 
De portretten stellen achtereenvolgens voor: 

Afb. 1 Zelfportret, 1754   

Afb. 2 Sophia Charlotte, Lady Sheffield (detail),  1786 

Afb. 3 Mrs. Sarah Siddons, 1785 

Afb. 4 Blue Boy, 1770 

Afb. 5 Mr. and Mrs. William Hallett ('The Morning Walk'), 1785 

Afb. 6 Mr. And Mrs. Andrews (detail), omstreeks 1750  

 

Herwig Pauwels 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Siddons
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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 

Voor informatie en vragen kunt u 

contact opnemen met de 

waarnemend leider van het 

Rondzendverkeer: 

S. Rotteveel, tel. 070-3976383 

of 06 27233453 of per e-mail: 

lisa_simon@ziggo.nl 

Bankrek: NL98INGB0005415900 

t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 

 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Marcel Tuijnenburg (veiling-

meester): 079 8884966 

Andrew Huiskamp:06-53234521 

Chiel v/d Toorn:   070-3479067 

ACTIVITEITEN 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 2 september    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 9 september   13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 16 september 13-16 uur 

 
Zoetermeer 

za 30 september  11-16 uur 

ZHPV-Promotiedag tijdens 40-jarig 

jubileum Buurtvereniging Buytenrode 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 7 oktober      13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 14 oktober     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 21 oktober    13-16 uur 

 
Zoetermeer   Najaarsveiling 

za 28 oktober  

Van 10 tot 13 uur bezichtigen  

kavels. Aanvang veiling 13.45 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 4 november    13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 11 november  13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 18 november  13-16 uur 

 
Zoetermeer       Beurs 

za 2 december     13-16 uur 

Den Haag          Beurs 

za 9 december    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 

za 16 december  13-16 uur  


