


HET PAALHUIS
41 Jaargang nr. 384     mei  2021     Verschijnt 9 x per jaar

BIJEENKOMSTEN IN AMSTERDAM-ZUID-OOST
Plaats: SPORTHAL GAASPERDAM

 Ravenswaaipad 5  1106 AW Amsterdam Z-O
 Telefoonnr: 020-6977222

  tom-tom adres: Parkhof 100

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdagavond van de 
maand. De zaal is open om 19.30 en de bijeenkomst begint om 20.00 uur 

Data:  13 mei   2021 (gaat niet door Hemelvaartsdag)

                         09 september
                         14 oktober
                         11 november
                         09 december

Bestuur mededeling.
Uw bestuur is tot op heden de coronaperikelen goed doorgekomen.
De eerste vaccinatie is achter de rug. De regering denkt/is al aan het 
versoepelen van de coronamaatregelen, dit tegen de adviezen van de 
“wetenschappers en die van de medische kant” in.
Kortom: als het allemaal gaat, zoals onze regering dat denkt (wenst?),
Komen wij weer in september bij elkaar. Daar hopen Riky, Kees en Hans 
ook op: een weerzien met onze leden is gewoon heel belangrijk. Tot die 
tijd wensen wij een ieder een fantastische zomer met alle mogelijke 
contacten zonder beperkingen (door coronamaatregelen). 
Tot ziens in september.
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Bericht van de voorzitter:
Als dit Paalhuis onder uw neus ligt, zijn de maatregelen rondom de 
Coronaproblemen verzacht: in ieder geval is dat, wat ons demissionair 
ons kabinet ons voorspiegelt. Het doet mij denken aan een grap, mij op 
mijn mobiel toegezonden: “de terrassen gaan weer open”, gevolgd door 
een filmpje van De Dikke en De Dunne die van hun stoel vallen van het 
lachen. Ja, ja, we moeten het inderdaad maar afwachten, of het nu wel 
lukt. De hoop is er en het wordt ook tijd, dat we weer een beetje meer 
mogen. Zeker met de zomer in het vooruitzicht.
In het vooruitzicht is dan tevens, dat ons cluppie eindelijk bijeen kan 
komen in september in de Sporthal Gaasperdam –je zou het haast 
vergeten –en dat we elkaar weer kunnen zien en spreken.
Overigens zijn de activiteiten van Statuut80 niet geheel stil gevallen: de 
veilingen zijn voor ons doen goed gevuld iedere keer: er wordt goed op de
kavels geboden; de rondzending gaat van hand tot hand tot hand: er zijn 
nieuwe boekjes gearriveerd en ik verwacht er nog meer. Heeft u trouwens 
ontdekt, dat het bieden op de kavels van de aprilveiling tot 
 20 mei kan ? Een foutje, niet hersteld, dus tja.
Riky is bezig met het ordenen van Statuut80 materiaal voor veilingen, 
tombolaprijzen, bingoprijzen en zo meer. Kortom, er is werk genoeg.
Nu de zomer er aankomt even het volgende : de rondzending houdt even 
op in juni en juli i.v.m. de vakanties. Daarvoor en erna kunnen de ruilingen
en doorzendingen ervan gewoon plaatshebben.
Er rest mij nu u een uitzonderlijk goede vakantie tijd te wensen: dat 
verdienen we sowieso, maar nu nog heel veel meer extra.

             Hans van Santen

Op dit moment staat vast, dat het nu toch staat te gebeuren.
De Olympische zomerspelen van 2020 gehouden in 2021 in Japan.
In 1964 werden de spelen ook al in Japan (Tokio) gehouden. De te 
verwachten stroom van postzegeluitgifte heeft toen de vorm van een 
lawine aangenomen. De hoeveelheid “ongewenste” uitgiften en 
“maakwerk” door en ten behoeve van vele officiële en particuliere 
“schatkisten” was ontstellend groot geworden. Welke omvang dit euvel 
had aangenomen, bleek b.v. uit de uitgifte van de 7 aan de Perzische 
Golf, van Quatar tot de Straat van Hormoes liggende, sjeikdommen, die 
tezamen 83.000 m2 groot waren en een bevolking had van totaal 80.000 
zielen, waarvan er dan nog 36.000 woonden in de kustplaatsen Dubai en 
Sharjah. Van deze 7 staatjes waren er vijf gekomen met een of meer 
“Olympische” series, waarvan de meeste “getand” en “ongetand” en 
gecompleteerd met getande en ongetande blokken.
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Sedert de 18e eeuw stond deze kuststrook in de atlas aangeduid als “De 
Piaratenkust”. De tijden veranderde en de mens paste zich aan.
In de catalogus van Michel van 2018 zijn alle zegels die betrekking 
hebben op de Olympische zomer en winterspelen.
De betrokken zegels zijn opgenomen onder alfabetisch gerangschikte 
landen van uitgifte of gebruik, met dien verstande dat het organiserende  
land als eerste wordt behandeld.
Op het moment van de Spelen in Tokio in 1964 waren 93 landen 
aangesloten bij het IOC en waren het 65 van die landen die middels de 
uitgifte van postzegels waren geregistreerd  Voorts waren  24 landen die 
nog niet aangesloten waren bij het IOC, doch wel postzegels hebben 
uitgegeven, waarvan 7 landen als “Roofstaten” worden genoemd en 
waarbij opviel dat juist die staten “grote” hoeveelheden postzegels, 
“plaatjes” die nooit hebben “gelopen” hebben uitgegeven, waarvan toch de
cataloguswaarden “flink” genoemd zijn.
Om een ander voorbeeld neer te schrijven gaan we naar de 25e 
Olympische zomerspelen in 1992 en1994 het jaar dat het IOC 100 jaar 
bestond.
De locatie was Barcelona Spanje. Deelnemende landen 169. 
Deelnemende atleten: 9.956, waarvan 7.010 mannen en 2.851 vrouwen. 
Evenementen 257 in 28 sporten.
165 landen, 4 minder dan de deelnemende landen hebben losse
postzegels of series postzegels, plus blokken etc uitgegeven, welke 
betrekking hadden met deze Olympische Spelen.   
Als het Internationale Olympisch Comité in samenwerking met de 
Nationale Comités in de toekomst nog Spelen wil organiseren zullen dat 
alleen hele grote “rijke” landen zijn die dit voor hun rekening 
moeten/kunnen blijven doen en natuurlijke met grote subsidies. Eventueel 
met een samenvoeging van een aantal omliggende landen en natuurlijk 
hele grote subsidies en samenwerking zal een oplossing zijn. 
Neem bijvoorbeeld de organisaties van de Europese en 
Wereldkampioenschappen.
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Veilinglijst 1 schriftelijke veiling mei 2021

      Item  omschrijving        xxx/x/0    cat.         inzet
01    Ned  Pzbs 65, 67 en 68 PostCollGr st. 2-7-01 n.i.c.  2.50
02 “ 3 delig PCGD form. met 2 ongef.bestelbrkttn 1938  1.00
03 “ Cldj D59+D60; in vellen van 10     xxx      20.00  9.00
04 “ Postset uilen: 3 krtn+vel met 3 pers zgls (1) n.i.c.  2.50
05 “ Postset bloemen;3 krtn+vel 3 pers zkls (10) n.i.c  0.40
06 “ 1165,compl. Vel van 100, in 4x25       xxx  50.00   5.00
07 “ 1210-13, linker hoekvelden 5x25        xxx  67.50   6.50
08 “ 406, 32 in veldl.”franjerand”kngat kruis xxx     6.40   0.65
09 “ P98a(vert.wm)vert rechterrandbl.2x3(6)xxx  42.00   5.00
10 N.Korea bl.2 zgls+2vign.hordel.(15),wielr.(25)76 0     ?  0.25
11 Spanje bl.v.4,WK1982,9,14,33.100Pts.(3088204)0     ?       0.50
12 Rep du Guinea, voetbal,18 zegels+4blk WK München 0   ?       1.00
13 Thailand bl.v.4 zgls Taipeh’73. (nr.05947)   xxx        ?  0.50
14  TsjSl   3 gelopen rz boekjes (restwaarde 34.10)+4bl xxx  ?     10.00
15  Vietn 8 gestempelde bloemenzegels    0     ?       0.40
16  30 zegels met onderwerp Vissen    0     ?       1.50
17  30 zegels met onderwerp Vogels    0     ?       1.50
18 Hrij/Ned  eend op zgl in bl.recl.ColClub in org.verp  0     ?       1.00
19 Hrij          hetzelfde blokje zonder verpakking    0     ?       0.75
20 Vanatu  Bl.2 zgls.WorldExpo ’88 duiker/surfer    0     ?       0.50
21 Bulg  1 zgl in bl 3Lei, bobslee 1991    xxx     ?  0.50
22 50 vogelzegels in stockkaart o.a.Zwi/Id  0     ?  2.00
23 Isr.  23 zgls. w.o. 12 Chagall glas+loodramen    xxx     ?  2.20
24  Zwi     blok 5x3 zgls in strip 100 jr Gotth.bahn    xxx  ZF9.00  3.00
25 Japan.59: rd.mje onget.vel 2zg huwl.K.P. extra series xxx   ?   5.00
26  Ita   1 zegel in blokje32e American Cup zeilen     xxx     ?      1.80
27 Nor  8 postmuseumkrtn postbez. In de winter    xxx     ?      0.80
28 USA  Album Wildlife +enkele zgls rest zelf doen     ?      BOD
29 Sur      Stockboek nrs 495-653    xxx 92.40   5.00
30 Ned   Davos FDC album 20 bldn 59 env. 87-210 vnl.0 100.00  7.50
31   “      postz.mapjes 2,4,10,12,15,21t/m60    xxx  100.00  7.50
32   “     Wijnkistje vol FDC’s   113t/m213 in meertallen  0  100.00 10.00
33  2 luxe albums geïll, Verz.Nobelpr.winnaars+zgls  xxx     ?      7.50

       Biedingen aan Hans van Santen tot uiterlijk 20 mei.
       Per telefoon: zie kaft; per email: zie wederom kaft.  

-4-



Veilinglijst 2 Schriftelijke veiling mei 2021

   Thema   Beschrijving xxx/x/0  cat.   inzet
1  Liechtenstein 418 1962 vel cept xxx  14.00    2.00
2   “    431 1963   “     “ xxx  20.00     2.00
3 “    444  1964  “     “ xxx  20.00    2.00
4 “    723/24 1979 2xvel cept xxx  36.00    3.00
5   Letland    423  1996 kleinbogen xxx  25.00    2.50
6   Monaco    blok 7  FDC   cept 0  50.00    5.00
7 “    blok 8    “          “ 0  50.00    5.00
8 “    blok 11  “          “ 0  50.00     5.00
9 “    blok 12   “      “ 0  50.00     5.00
10 Roemenië     blok 122 “         “ 0         200.00   20.00
11 “    blok 183 “         “ 0  25.00     2.50
12 Portugal    blok 20   “         “ 0  90.00     9.00
13 “    blok 23   “         “ 0  50.00     5.00
14 “    blok 24   “         “ 0  20.00     2.00
15 “    blok 26   “         “  Nato 0  24.00     2.50
16 “    blok 37   “         “ 0  45.00     5.00
17  CCCP    vel 6229/43 2 series xxx  ?            2.00
18  Polen    4105       “         “  meel. xxx  20.00     2.00
19  Bulgarije    886/97 blok bloemen xxx  50.00     5.00
20  Spanje    2895/2900 vel  3 series xxx    9.00     2.00
21  W.Duitsland blok 4 FDC meeloper 0  11.00     1.25
22  Italië    blok 3 t/m 8 voetbal xxx  38.00     4.00
23  Duitse Reich vel 117 compleet xxx  50.00   10.00
24 “ “  564 1934 hoogste waarde  0  90.00     9.00
25  Indonesië    2894/01-2913/20-2942/49 xxx  24.00     3.00
26 “    1658/67 vogels/bloemen xxx ?    3.00
27 “    1828/32 kleinbogen xxx  20.00     3.00
28  Guernsey    204/205 2 vel x 20 xxx  16.00     2.00
29  Denemarken 819/20+932/33  carnet xxx  15.00     2.00
30  Suriname    vel 4 t/m 6  1975 x  ?    5.00

Biedingen aan Hans van Santen tot uiterlijk 20 mei
Per telefoon: zie kaft; per email: zie wederom kaft.   
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