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  BIJEENKOMSTEN IN AMSTERDAM-CENTRUM

Plaats : Huis van de Wijk “LYDIA”
             Roelof Hartplein 2a  Amsterdam-Zuid
             Telefoonnummer 020 - 662.94.97
De bijeenkomst vindt plaats op de tweede donderdagavond van de 
maand. De zaal is open om 19.30 uur en de bijeenkomst begint 
om 20.15 uur.

Data:        9 maart 2017   Thema
                             Zeg dat we het niet vergeten

  13 april 2017
  11 mei 2017 (Leden/Jaarvergadering)

BIJEENKOMSTEN S.P.A.
Plaats: “Vogelvereniging” Haarlemmermeer
Marialaan 86
1161 XD Zwanenburg
Altijd op de eerste maandagavond van de maand, met uitzondering van 
de maanden juli, augustus en september.

Verslag van de bijeenkomst van 9 februari 2017
Tjonge, wat was het koud. Rik durfde niet eens op de fiets te komen, zo 
erg was het. De opkomst was, gezien de temperatuur, normaal te 
noemen: 11 personen.
Sommigen waren al vroeg: Kees even na 6 uur, want het busje was heel 
erg op tijd en snel, De tafels werden op de juiste plaatsen neergezet en 
ook de stoelen voor de 5ct boeken. De veilingstukken konden klaargelegd 
en de aan nieuwe rondzenddeelnemers de procedure uitgelegd. De 5ct 
boeken kregen meteen veel aftrek: een geanimeerd begin. En de avond 
was niet eens officieel geopend!. Dat gebeurde om even na achten door 
Riky.
Zij vertelde over Jan: hij had bestralingen tegen de pijn en was daardoor 
zo moe , dat hij geen bezoek kon velen. Hij hoopt, volgende week Riky en 
mij te kunnen ontvangen,…maar eerst bellen.
Over de Filamanifestatie horen wij toch niet veel. Ja, de vrijwilligers 
moeten op 21 april de tentoonstelling helpen opzetten:
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verder horen die niets. En o, ja, of Statuut’80 een prijsje kan leveren. Riky 
heeft inderdaad een prijsje voor de manifestatie.

Zowel in een artikel in de NRC van 30 jan j.l., door de heer Horsman aan 
ons toegestuurd, als in het blad de Filatelie van januari wordt kond gedaan
van het afscheid van Post.NL door    Julius Vermeulen, vormgever van 
diverse postzegels. Zelf zegt hij er over in ons maandblad: Ik ben 
dankbaar, dat ik dit heb mogen doen. 
Tegelijkertijd stemt het mij droevig, dat er nu een einde komt aan de lange
geschiedenis van het bijzondere vormgevingsbeleid, waarmee Post.NL zo
beroemd is geworden. “Ook wij zijn benieuwd naar het vervolg. Meer info: 
iconenvandepost.nl.”
Een ander bericht via de pers is, dat de dagtekenstempels sinds 
1 januari 2017 door de posthulpwinkels moeten worden teruggestuurd 
naar een hoofdkantoor. Alleen de gespoten dagtekening wordt nog 
geplaatst. In het maandblad van februari staan 3 protestbrieven Wij 
hopen, dat die wat uithalen. Een van de aanwezige wist te vertellen, dat 
een compromis in de maak is.
Het rondzendverkeer lijkt weer op orde. De waarnemer rondzendverkeer 
meldde, dat er weer nieuwe boekjes voor de rondzending mogen worden 
ingeleverd. Een oproep, dus. Kees liet weten, dat ook de veiling materiaal 
kan gebruiken. Opnieuw, dus een oproep.
Het bestuur vindt, dat voor snelle berichtgeving en persoonlijke 
benadering, het plezierig is, wanneer iedereen zijn/haar emailadres aan 
de penningmeester/secretaris doorgeeft. Oproep drie, daarom. He. He, 
eindelijk tijd voor de verloting. Een spannende strijd tussen velen. Met 
veel winnaars. Gelukkig weinig verliezers. Doch, zoals een verliezer zei: 
“Ik win nooit wat” De andere verliezer deed er nonchalanter over. (Namen 
bij de schrijver dezes 
bekend). Toen was er pauze. Andere clubs kwamen naar de bar en 
zwermden door de zaal. Een van hen moest op de vingers worden getikt: 
hij kwam aan het veilingmateriaal-uit nieuwsgierigheid. De man vertelde, 
dat zijn vader ook postzegels had gespaard en tot zijn dood alles, vanaf 
de twintiger jaren, postfris had opgeborgen. Mooi. 
Na de pauze bleek, dat er weinig animo voor de veiling was. Een kavel 
kon verkocht. En toen was het snel over: de 5 ct boeken weer in de kast, 
de jassen aan, en tot de volgende keer. 
De heren de Vries en Malij “deden het licht in de zaal uit” hun 
busje kwam zo.

Verslaggever: Hans van Santen    
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Voor het volgende evenement vragen wij uw aandacht.

Op onze bijeenkomst van  9 maart a.s. zal:  
Ons lid G. Blik middels een powerpoint presentatie de leden van 
Statuut’80 een van zijn verzamelingen tonen waarmee hij veel prijzen op 
diverse tentoonstellingen heeft gewonnen 
Er wordt een grote opkomst van onze leden verwacht.

Zeg dat we het niet vergeten. 
Kamppoststukken 1940/1945 Concentratiekamp.
Een concentratiekamp is een kamp waar mensen meest onder militaire 
dwang bijeengebracht worden. Het is een inrichting, om politieke 
tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, 
religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en-of fysiek te 
breken, in sommige gevallen te doden. Het insluiten in een kamp gebeurt 
doorgaans voor onbepaalde tijd,
door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank
en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak. Het begrip 
concentratiekamp is voor een groot deel bepaald door het gebruik ervan 
tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin het vaak gelijkgesteld is met 
vernietigingskamp.

Hij is in beeld, wie zult u zeggen. In aanvulling op de 
documentaire, welke door Jeroen Krabbe op de TV 
gebracht wordt n.l. de alleskunner Pablo Picasso.
Democratie in de filatelie.
In januari 1937 gaf de republikeinse Spaanse regering aan
Pablo Picasso de opdracht om voor haar paviljoen op de toen 
komende Parijse Wereldtentoonstelling een wandschildering te maken, 
waarop duidelijk hun zaak in de Burgeroorlog zou worden gemanifesteerd.
Men wist niet wat Picasso zou maken, want hij had nooit belangstelling 
voor politiek getoond. Trouwens, hijzelf wist het ook niet. Maandenlang 
liep hij te piekeren wat hij zou schilderen. Elke dag verzonk zijn 
geboorteland dieper in de ellende van de Burgeroorlog doch pas op 28 
april 1937 werd zijn 
inspiratie met een schok gewekt.
Toen hoorde hij namelijk dat twee dagen eerder Duitse vliegtuigen 
Guernica hadden gebombardeerd. Drie uur lang werd de ene laag 
bommen na de andere op de argeloze burgerbevolking neergegooid. 
Niemand weet precies hoeveel slachtoffers er waren doch het moeten er 
vele honderden zijn geweest. 
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Guernica werd veranderd in rokend puin en verkoold hout.
Het zinloze van zo´n onbarmhartige moordpartij deed de geest van 
Picasso ontvlammen. Op 1 mei 1937 begon hij voorbereidende schetsen 
te maken. In tien dagen vervaardigde hij zo´n vijfentwintig schetsen en 
begon toen in nietsontziende drift een aanval op het witte doek. Omdat het
doek zo groot was, moest hij op een ladder staan om het bovenste 
gedeelte te kunnen bereiken. Hij gebruikte een kwast met lange steel en 
hij plakte stukken gekleurd papier en behang op het doek. Hij werkte bijna 
een maand in een verschrikkelijk tempo en toen was het grootste doek, 
dat de toen 
55 jarige kunstenaar ooit had geschilderd, voltooid.
Het doek is het hoogtepunt gebleven in de vruchtbare tachtigjarige 
loopbaan van de schilder. Het spreekt alle mensen universeel en blijvend 
aan. De messcherpe beelden, een doorstoken paard, worstelend met de 
dood, een brandend huis, twee gillende vrouwen, een onthoofde soldaat, 
een dode baby treffen toeschouwers in de ziel. Het doek is enorm groot 
en meet 3.54 bij 7.82 meter. Het is strak geschilderd en voornamelijk 
uitgevoerd in zwart, wit en grijs. Het is onbetaalbaar en men schat de 
waarde op wel honderd miljoen euro. Het is mogelijk er iets tegen te 
hebben, doch het is niet mogelijk er zonder meer aan voorbij te gaan.
Picasso´s afkeuring voor het fascisme was er de oorzaak van dat het doek
niet binnen de Spaanse grenzen mocht komen. 
Toen het doek bij de opening van de Wereldtentoonstelling werd getoond, 
noemden sommige Spaanse functionarissen het een antisociaal en 
belachelijk schilderij en men eiste dat het zou worden verwijderd. Maar 
Guernica bleef en werd een belangrijke attractie. Een Grand Prix werd er 
mee gewonnen.
Toen in 1939 de oorlog in Europa begon te dreigen werd het in langdurig 
bruikleen van de schilder ondergebracht in het New- 
Yorkse Museum of Modern Art. De gevoelens van Picasso tijdens de 
Duitse bezetting van Frankrijk bleven onveranderd, hoewel hij vrij kon 
werken. Toen Otto Abetz, de Duitse ambassadeur een foto van het 
schilderij Guernica zag en tegen Picasso zei: “Ah, mijnheer, dat hebt u 
dus gemaakt?” antwoordde hij: “Neen, u.”
De wens van Picasso was dat het schilderij uiteindelijk een permanente 
verblijfplaats in Spanje zou krijgen, maar pas wanneer de republikeinse 
vrijheden in ere zouden zijn hersteld. In 1963 werd er in Barcelona een 
Picasso museum geopend waar nu meer dan drieduizend van zijn werken
zijn ondergebracht. Picasso bleef echter weigeren Guernica naar Spanje 
te laten brengen, ondanks vele onderhandelingen.
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Op 8 april 1973 overleed ’s werelds grootste schilder van deze eeuw, 
zonder testament na te laten. Pas na de dood van Franco in 1975 kon 
men weer gaan denken aan blijvende vestiging in Spanje van het 
beroemde doek. Het Spaanse volk zelf heeft de stoot tot de oplossing 
gegeven toen het naar de stembus ging. Na nog enige strubbelingen met 
erfgenamen werd op 9 september 1981 het doek om een speciale cilinder 
gewikkeld en voor de reis in een krat verpakt. De volgende dag arriveerde 
het in Madrid en werd plechtig in ontvangst genomen. Na moeizame 
onderhandelingen over de plaats die het zou krijgen, werd uiteindelijk 
besloten tot de Cason del Buen  Retiro, een paleis uit de 17de  eeuw, vlak 
bij het 
Prado in Madrid. Op 25 oktober 1981, precies 100 jaar nadat 
Picasso werd geboren, is het schilderij voor bezichtiging door het publiek 
vrijgegeven.
Eindelijk is het thuis omdat is voldaan aan de door de maker 
geëiste voorwaarde. Hopelijk geeft het kracht tot verzoening in een 
democratische Spaanse natie.
Een oud verhaal dat eerder gepubliceerd werd in het Paalhuis 2e jaargang nr 20 september
1982.

IN DE VEILING GEPUBLICEERD IN DIT PAALHUIS WORDT ONDER 
KAVEL 19 EEN EXEMPLAAR AANGEBODEN VAN HET DOOR SPANJE
UITGEGEVEN BLOK MET EEN AFBEELDING VAN HET SCHILDERIJ 
“GUERNICA” VAN PICASSO.

FILAMANIFESTATIE 22-23 APRIL 2017 DIEMEN 
De voorbereiding van de grote Filamanifestatie 
         Noord-Holland in een kader, ligt op stoom
SPORTHAL Prins Bernardlaan
De manifestatie wordt gehouden in de gemeentelijke Sporthal aan 
de Prins Bernardlaan in Diemen.
Vrijdagmiddag 21 april as wordt er door 
vele vrijwilligers gewerkt aan het neer-
leggen van de vloerplaten, het opzetten
en oppoetsen van de tentoonstellings-
kaders, het inrichten van de jurykamer,
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het indelen van de handelarenstands en alles wat hier niet 
genoemd wordt, maar wel noodzakelijk is om de manifestatie 
de volgende ochtend te kunnen openen voor het publiek. 
Aan het eind van vrijdagmiddag kunnen de exposanten hun kaders 
ophangen. Vanuit De Zegelaars hebben zich 2 vrijwilligers 
aangemeld om de nacht door te brengen in de sporthal.
Maar er zijn 2 nachten te overbruggen, dus er zijn nog 
slaapwachten nodig.

Gemeente Diemen subsidieert.
 De wethouder die citymarketing in zijn    portefeuille 
heeft Jeroen Klaasse, is zeer blij dat deze 
filatelistsche manifestatie in het kader van de 
campagne “Daarom Diemen” wordt gehouden. Het is
een unie ke kans om Diemen ook te profileren 
onder filatelisten. Hij is bereid geweest om dit 
evenement met 

€  950.00 te subsidiëren.
En ook de sporthal wordt voor een gereduceerde prijs verhuurd. 
Daarvoor is de voorbereidingscommissie hem en de gemeente zeer
erkentelijk.    

Catalogus:
De catalogus krijgt een hoog Diemens gehalte. Twee artikelen over Fort 
Diemerdam en Diemense poststempels en een aantal kleinere 
filatelistische stukjes die met Diemen te maken hebben.
Er is nog behoefte aan adverteerders. Als u iemand kent, dan kunt u die 
aanmelden. Ook kunnen handelaren zich nog opgeven voor een stand in 
de zaal.
ASV subsidieert affiche
Er wordt gewerkt aan een affiche waarop postzegels, die betrekking 
hebben op Diemen, worden afgebeeld. Het bestuur van de ASV heeft 
daarvoor een subsidie van €  960.00 beschikbaar gesteld, Het geeft de 
mogelijkheid het affiche in een oplage van
1000 te laten drukken.
Persoonlijke postzegels, speciale enveloppe en stempel
Er zijn 2 velletjes persoonlijke postzegels gemaakt. Verder is er een 
speciaal stempel beschikbaar en worden er herinneringsenveloppen 
gedrukt.
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Veiling d.d. 9 maart 2017

                                       o/x
Kavel  Land Cat.nr Omschrijving xx/xxx Cat.w  Inzet
1          Nederland 132-133 1923 dienstz  0 €  28.50  €   3.00
2                   “ PV 1 1924  0 “     4.90  “    0.50
3                   “ 371 1940 traliezegel  0 “   40.00  “    4.00
4                   “ 402B/403B 1942 legioenbl  xx “.255.00  “  25.00
5                   “ LP 12 1951 meeuw  0 “ 125.00  “  13.00
6                   “ V886-V8883Amph.bl.env  0 “   75.00  “  10.00
7                   “ pzb 9Hf 1971  xxx “     8.00  “    1.00
8                   “ pzb 14b 1973+TB  xxx “     8.50  “    1.00
9                   “ B 1768 1998 “ 0” stukje  0 “     5.00  “    0.50
10                 “ M13-M52 19833-1987 40x  xxx “ 120.00  “  12.00
11                 “ boek 1985Utrecht en de Post 0 “  “    2.00
12                 “  DAVO album 1971-1987 goed gevuld  xxx “   50.00  “    5.00
13                 “     FDC album watersnood 1957-1980  0 “ 200.00  “  10.00
14 N,Ni,Ind,NNG,NA.Su Holland album tot ca 1970  0/x/xx “ 100.00  “  15.00
15      Duitsland blok 3 1971  0 “     1.80  “    0.20
16      Frankrijk 2001.part.pws Hennessy  xxx “              “   .0 50
17      Japan 1970 souv. Vel Expo 70  xxx “  ‘    1.00
18      Spanje 1985 blokje Exfilna ’85  xxx  “    0.50
19           “ 1973 Picassojaar Guernica  xxx  “    1.00
20      Zweden blok fabeldieren  xxx  “    1.00
21   Bangladesh 77 blok zilveren huwelijksjub xxx  “    1.00
22    Engeland 80 3 blokken Int stamp Exib  xxx “     3.00  “    0.50
23        “    “ 1966 Pres Pack 6 Concorde xxx “     6.50  “    0.75
24   Nederland Sail 3 maples met blok1x3krtxxx/0  “    1.00
25        “    “ pzm 60a 1988  xxx “     4.00  “    0.40
26   Zwitserland Zs 0S76 1982 kleinbogen  xxx “     6.00  “    1.00
27  diverse landen  0/xxx  “    0.50
28   Denemarken 1978 blokje paarden bij herberg xxx  “    0.50
29       Duitsland 1970 2 ktn.v.Kl.Lanw.+ sp.st 0  “    0.50

U kunt uw bieding sturen via mail naar:
Mevr.H.L.M. v.d. Palen  hlmvdpalen@hotmail.com of
statuut80@gmail.com.

-7-

mailto:hlmvdpalen@hotmail.com
mailto:statuut80@gmail.com





