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Leiden 2014 - Pieter Pauw - 1564-1617
bouwer Theatrum Anatomicum Leiden

Met een zelf ontworpen postzegel herdenkt de Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars dat Pieter Pauw 450 jaar geleden werd geboren.

Pieter Pauw liet in 1596/97 in Leiden het eerste anatomische theater van Nederland (het
Theatrum Anatomicum) bouwen. Pieter Pauw, ook wel Petrus Pavius genoemd, was een
Nederlandse botanicus, anatoom en hoogleraar. Pauw studeerde van 2 november 1581 tot
1584 geneeskunde aan de Universiteit Leiden, destijds aangeduid als de Hoogeschool te
Leiden. Op 9 februari 1589 werd hij in Leiden buitengewoon hoogleraar. Pauw droeg vanaf
10 oktober 1598 samen met hoogleraar De Bondt zorg voor het bestuur over en het onderhoud
van de Hortus Botanicus Leiden.

De postzegel verschijnt op 23 maart 2014 op de postzegelbeurs en -tentoonstelling.

Over de postzegel
De ontwerper laat - naast het portret van Pieter Pauw - een
detail zien van het Theatrum Anatomicum – het eerste
anatomische theater dat Pieter Pauw in 1596/97 in Leiden
bouwde. Een replica staat in Museum Boerhaave in Leiden.
De verbondenheid met de Hortus Botanicus van Leiden, waar
Pieter Pauw vanaf 1598 de zorg voor het bestuur en
onderhoud had - samen met Gerard de Bondt – wordt
uitgebeeld door bloem en vrucht van de Aesculus pavia

(Dwergpaardekastanje). Dit plantengeslacht is naar Pieter Pauw vernoemd door Herman
Boerhaave.
De belettering in rood - op het wit van de zegel - vertegenwoordigt traditioneel de Leidse
kleuren. De naam ‘Leiden’ en het stadswapen: de sleutels van Petrus mogen niet ontbreken.
Dat zijn de vaste onderdelen van onze postzegels.

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

- een zegel in 2009, onderwerp: Leiden 1609-1621 verblijf van de Pilgrim Fathers.
- een zegel in 2010, onderwerp: ‘Leiden 1940 - een moedig jaar’. Op 17 januari werd

onze ‘vereeniging’ opgericht; op 26 november hield R.P. Cleveringa zijn protestrede.
- een postzegel in 2011 ter ere van ‘125 jaar - 3 October Vereeniging’.
- een postzegel in 2012 ter herdenking van de Pieterskerk ‘500 jaar zonder toren en nog

steeds mooi’.
- een postzegel in 2013 ter herdenking dat Gerrit Dou (1613-1675) 400 jaar geleden in

Leiden werd geboren

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.

De zegels en de informatie over 2013 en eerdere jaren kunt u vinden op http://www.lvpv.nl


