
Leiden 2013 - Gerrit (Gerard) Dou
Leidse fijnschilder - 1613-1675

Met een zelf ontworpen postzegel herdenkt de Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars dat Gerrit Dou 400 jaar geleden in Leiden werd geboren.

Gerrit Dou, geboren en overleden in Leiden, ging eerst in de leer bij zijn vader, die
glasschilder was. Op zijn veertiende ging hij in de leer bij Rembrandt, die een atelier in
Leiden had. In 1632 vestigde hij zich als zelfstandig schilder en verwierf al snel grote roem.
Vanaf 1640 legde hij zich toe op taferelen uit het dagelijkse leven. Door de steeds grotere
perfectie in details wordt hij gerekend tot de 'fijnschilders'. De taferelen werden vaak
geschilderd als gezien door een boogvenster, wat de intimiteit van het tafereel bevorderde.
Ook perfectioneerde hij de licht/donker-effecten (chiaroscuro).

De postzegel verschijnt op 27 januari 2013 op de postzegelbeurs en -tentoonstelling die
wordt gehouden in het clubgebouw van K&G op het Waardeiland in Leiden.

Over de postzegel
De ontwerper zocht naar symbolen om de werkwijze
van Gerrit Dou tot uitdrukking te brengen.
Het voornaamste gereedschap is het palet en het
penseel. Het palet vormt hier het boogvenster dat Gerrit
Dou veelvuldig in zijn schilderijen gebruikte.
Een deel van het zelfportret - met palet - uit ca. 1665 is
daarop prominent aanwezig. De kleur van de naam
‘Gerrit Dou’ sluit aan bij het portret.
Het penseel trekt een lijn van de naam naar het

‘schilderij in de lijst’, een gevelsteen van de in 1615 afgebroken Marepoort in Leiden.

De belettering in rood - op het wit van de zegel - vertegenwoordigt traditioneel de Leidse
kleuren. Alle beletteringen zijn gezet in penseelstreken. Een deel van het stadswapen van
Leiden: de sleutels van Petrus in subtiele vorm mag ook nu weer niet ontbreken.

Over de ontwerper
Voor ontwerper Frans Hemelop van de Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars
is dit de zevende postzegel die hij ontwerpt.
Eerdere ontwerpen waren o.a.:

- een persoonlijke postzegel in 2009 met als onderwerp: Leiden 1609-1621 verblijf van
de Pilgrim Fathers.

- een persoonlijke postzegel in 2010 ter herdenking: ‘Leiden 1940 - een moedig jaar’.
Op 17 januari werd de Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars opgericht en
op 26 november hield prof.mr. Rudolf P. Cleveringa zijn moedige protestrede.

- een persoonlijke postzegel in 2011 ter ere van ‘125 jaar - 3 October Vereeniging’.
- een persoonlijke postzegel in 2012 ter herdenking van de Pieterskerk ‘500 jaar zonder

toren en nog steeds mooi’.

Ontwerper Frans Hemelop is vanaf 1986 penningmeester, werd in 1992 redacteur van het
verenigingsblad ‘de Sleutelpost’ en is sinds 2000 webmaster van de Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars.

Oplage en verkrijgbaarheid
De oplage van het postzegelvel is op dit moment nog onbekend.
De postzegels zijn vanaf 27 januari 2013 verkrijgbaar. Nadere informatie komt binnenkort
op de website: http://www.lvpv.nl


