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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:    8  oktober       2020
 12 november   2020
 10 december   2020
 
 14 januari   2021
 11 februari   2021
 11 maart   2021
  8  april   2021

Verslag van de Alg. Ledenvergadering van 10-09-2020, gehouden in de 
Sporthal Gaasperdam.
Het was een speciale bijeenkomst. Wel dertien leden hadden moed en 
postzegelzin gecombineerd en de coronaperikelen voorzichtig naast zich 
neer gelegd. Bijna vijfentwintig procent van alle leden was aanwezig!.
Hulde!. Er waren twee afzeggingen. Bij de ingang van de hal kon men zich
registreren, de handen ontsmetten, dat men zonder corona was.
In ons deel van de kantine stonden de tafels ver uiteen, zodat de 
anderhalve meter gewaarborgd was. Met twee leden aan een tafel was 
ook de afstand geregeld, dan wel de stoelen zo uit elkaar gezet, dat 
veiligheid gegarandeerd was. Kortom: een zo een na beste gelegenheid 
tot volop sfeer. Na de ALV- die ik hierna beter uitwerk- kon de avond 
verlopen, zoals we gewend zijn. De kavels lagen, in boek, op twee 
verschillende tafels, zodat ieder apart kon kijken, de consumptie bonnen 
waren uitgedeeld en de loten verkocht. “We gaan beginnen!”.
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De Algemene Ledenvergadering:

1. 2: De opening was precies op tijd. Hierna hielden allen een minuut 
stilte in nagedachtenis aan de leden die in 2019 overleden zijn.

3:   De bespreking van de notulen van 9 mei 2019 en de verant-
      woording over 2018 ( gepubliceerd in het Paalhuis) liep prettig:
      beide goedgekeurd.
4:   De Grote Club Aktie is weer begonnen. De loten kunnen bij 
      Riky worden besteld voor 3.00 euro per stuk. U weet het nog?. 
      U steunt er uw eigen club mee en uw maakt kans op dikke 
      prijzen. O ja: wilt u de stuiverboeken terugzetten in de krat waaruit 
      U die genomen hebt? Riky is bezig met vernieuwen en 
      aanvullen.  Dank dus, namens Riky. En nog maar eens o ja op 
      12  nov. a.s. zal Nicolaas Bakker een lezing geven over de 
       “Ramp”  met het vliegtuig de “Maraboe.
5:   Er is een ingekomen stuk, een brief van ons lid Kunz: hij 
      heeft een website op EBay, Google naar “ïnverstamps”.
6:   De jaarverslagen van de voorzitter de penningmeester en 
      de rondzendleider zijn, na individuele bespreking, unaniem goed-
      gekeurd. De Kascommissie heeft na controle haar bevindingen
      in een brief aan de vergadering doorgegeven, met het verzoek 
      de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt
      hiermee in. De rondzending zoekt nieuwe deelnemers. Ben jij dat
7:   Uit de Kascommissie moet treden Goos van Dolen. Hij wordt 
      hartelijk bedankt voor zijn prettige medewerking. Gekozen 
      wordt Frank Bosman; reserve lid wordt met algemene 
      stemmen Dies Keck benoemd. De Commissie bestaat, naast 
      de reeds genoemde heren, nog uit Nicolaas Bakker.
8:   Uit het bestuur stapt Kees de Vries reglementair op. Hij stelt 
      zich herkiesbaar en bij acclamatie zijn we weer verzekerd van zijn 
      (ver)dienst(e).
9:   De contributie hoeft niet verhoogd. Een klein aantal leden die 
      met verzamelen van postzegels gestopt zijn hebben 
      restanten aan de club gedoneerd.
10: De contributie is door iedereen betaald. Om deze en of andere
      redenen hoeft niemand geroyeerd te worden.
11: De voorgestelde begroting voor 2020 is goedgekeurd, 
      waarvoor dank. We kunnen weer een jaartje door.
12: De samenwerking met andere verenigingen in het Rayon 
      Noord-Holland vlot niet erg. De overleggen worden slecht bezocht.
13. In de rondvraag wordt de Sinterkerstbingo ter discussie gesteld.
      De meerderheid is voor doorgaan!.
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     14:  Net voor de sluiting wordt nog medegedeeld, dat de 
Postzegelclub SPA uit Halfweg niet meer bestaat, helaas. 

            Dat  houdt voor ons clubblad het Paalhuis in, dat op de 
            binnenkant van het voorblad de mededelingen m.b.t. SPA 

overbodig zijn en niet meer geplaatst hoeven te worden. 
            Waarvan acte. 
            Sluiting van de Algemene Jaarvergadering 2019 om 20.20 uur.

Het slot van de bijeenkomst was, na een goed verlopen veiling om 21.00 
uur. Wij hopen u volgende keer weer aan te treffen. Veel gezondheid in de
komende tijden. Hans van Santen

Van “Dorp” naar “Stad”
Een stukje over een “stad” die op fietsafstand van Amsterdam is gelegen.
MONNICKENDAM
Rond 1235 vestigden Friese Norbertijner monniken zich op Marken. Van daaruit 
werd land ontgonnen en een nevenvestiging gesticht (het latere klooster 
Mariëngaarde) die mede tot het ontstaan van Monnikendam leidde. In 1356 krijgt 
Monnickendam van Hertog Willem van Beieren als een van de eerste 
Zuiderzeesteden stadsrechten.
De stad breidde zich snel uit. De Grote Kerk werd tussen 1400 en 1650 gebouwd.
Rond 1500 had de kerk al drie beuken en drie ingangsportalen en was zo’n zestig
meter lang en ruim dertig meter breed. Rond 1520 werd een begin gemaakt met 
de bouw van de toren. Meer dan een eeuw later, rond 1650, kreeg de Grote Kerk 
haar huidige gedaante met de verlenging van de zuidbeuk met twee traveeën. 
Intussen werd nog een andere kerk gebouwd. In 1591 kreeg de bakstenen toren 
van deze kerk een houten bekroning in Renaissancestijl. Die bekroning werd 
verrijkt met een carillon waarvoor de klokken tussen 1595-1597 zijn gegoten door 
Peeter van den Ghein. Aan dit carillon dankt de toren haar huidige naam: de 
Speeltoren. Zo heet ook het ernaast gelegen museum.
Bij de stadsbrand van 1499 gaan van de vijfhonderd huizen er vierhonderd in 
vlammen op. In 1511 verbrandde, op de Grote Kerk en zes huizen na, de hele 
stad. Gelukkig keerde het tij. In 1573 verslaat de Hollandse vloot onder leiding 
van de Monnickedammer burgermeester Admiraal Cornelis Dirkz. In de “Slag op 
de Zuiderzee” de Spaanse vloot.
Nog steeds wordt in de haven van Monnickendam vis gerookt. In de havens 
liggen historische schepen zoals tjalken en botters zij aan zijde  met moderne 
jachten.  Zo het is maar dat u dit weet!
Stukje overgenomen uit de Nederlandse postzegelverzameling “MOOI NEDERLAND”.  

Nog maar een “Dorp” dat “Stadsrechten” kreeg en eveneens met de 
fiets vanuit Amsterdam te bereiken is “WEESP”.
Weesp ligt aan de “rivier” de Vecht, tussen Amsterdam en het Gooi. De 
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vestingstad ligt in het Groene Hart van Holland en is omgeven door 
natuurgebieden. Weesp kent ook een rijke historie.
Het grondgebied van Weesp wordt al meer dan 2000 jaar bewoond. Vooral 
vanwege zijn strategische ligging aan de rivier de Vecht, op de grens van Utrecht 
en Holland.
De naam Wispe of Wesopa duikt voor het eerst op rond 1150. De omstreden  
stad wordt na enkele keren van “eigenaar” gewisseld te zijn, in 1317 definitief  
Hollands gebied  Daarna ontwikkelt zij zich in een snel tempo tot handels- en 
bestuurscentrum van de streek. Graaf Willem V van Holland erkent het belang 
van Weesp en verleent de “plaats” in 1355 stadsrechten. Weesp viert dan ook in 
2005 uitbundig haar 650-jarig bestaan als “stad”.
De Vecht was in meer dan een opzicht de levensader van Weesp. Het zuivere 
Vechtwater was aanvankelijk de basis voor een bloeiende bierbrouwerij. Later 
gedurende lange tijd voor de jeneverstokerij. Tien molens uit Weesp zorgden voor
de andere grondstof: gemalen graan.
In het begin van de zeventiende eeuw wordt een vaarverbinding gemaakt tussen 
Amsterdam en de Vecht: de Weespertrekvaart. Schepen die eerst “buitenom”, via 
de Zuiderzee naar de Vecht voeren, konden nu hun reistijd aanzienlijk bekorten. 
Handelsverkeer, passagiersvervoer en sluisgelden droegen bij tot de bloei van de
stad.
Tegenwoordig is de Vecht vooral het domein van de pleziervaart. Dat verleent 
Weesp in de zomer een bijzonder levendig karakter.
Eveneens werd dit stukje overgenomen uit geïllustreerd verzamelen  “Mooi Nederland”

Samen aan de slag voor ons kunstbezit.
De Vereniging Rembrandt bestond 125 jaar in 2008. In die 125 jaar hielp de 
vereniging de Nederlandse musea met de aankoop van meer dan 2500 
kunstvoorwerpen. De vereniging ontstond toen een aantal particulieren zich 
bezorgd maakte over de hoeveelheid kunst die aan het buitenland werd verkocht.
Zij sloegen de handen ineen om nog meer verkoop van het Nederlands particulier
kunstbezit naar het buitenland te voorkomen. .Behoud van Nederlandse kunst 
stond en staat nog steeds hoog in het vaandel  Zonder de Vereniging Rembrandt 
was bijvoorbeeld “De Liefdesbrief` van Vermeer aangekocht in 1892, niet meer 
voor ons allemaal te zien in het Rijksmuseum. In de loop der jaren zijn de 
doelstellingen verbreed, niet alleen Nederlandse kunst werd behouden, ook 
buitenlandse kunst werd en wordt naar de Nederlandse musea `gehaald`. 
Voorwaarde is dat het gaat om belangrijk werk dat de collectie van het museum 
op een breder en hoger niveau brengt. Ontwerpen Marijke Cobbenhagen en 
Chantal Hendriksen laten met de verzamelde handtekeningen van vele 
kunstenaars op het postzegelvel niet alleen de diversiteit van de gesteunde 
werken zien, maar vooral ook de hoogstaande kwaliteit waar de vereniging voor 
staat.
De naam van de jubilerende vereniging staat in het lettertype Nobel. Voor de 
belettering  en de frankeerwaarde  6.65 euro Aantekenen is de Hollandse 
Mediaeval gebruikt
 Stukje komt uit de verzameling geïllustreerd verzamelen cat.nr 2578 NVPH
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Vooruitlopend op de lezing van Nicolaas Bakker op 12 november a.s. 
over de Ramp met het Fokker vliegtuig de Maraboe.
Tien hoogtepunten uit onze luchtvaartgeschiedenis.
Op 27 juni 1909 steeg (nu 111 jaar geleden) Charle graaf de Lambert in een 
Wright Flyer op van de Klappenberge Heide, in de buurt van Etten-Leur. Deze 
eerste gemotoriseerde luchtvaart in Nederland duurde slechts enkele minuten, 
maar had grote gevolgen. Een eeuw later staat Nederland op de kaart als 
luchtvaartland. De luchtvaart speelt een belangrijke rol in onze economie.
Luchtvaartpionier Anthony Fokker (1890-1939) werd een van de grootste 
vliegtuigbouwers ter wereld. De luchthaven Schiphol groeide uit tot een van de 
belangrijkste luchthaven van Europa.
De Koninklijke luchtvaartmaatschappij (KLM) heeft een groot aantal wapenfeiten 
op haar naam staan. De Fokker F-18 “Pelikaan” van de KLM bijvoorbeeld, vloog 
in 1933 de kerstpost in een recordtijd van ruim vier dagen naar Batavia in het 
toenmalig Nederlands-Indië.
Op het postzegelvel dat op 1 oktober 2009 werd uitgegeven, staan tien 
hoogtepunten uit onze luchtvaartgeschiedenis. Daaronder valt natuurlijk de 
Boeing 747 ook bekend als de Jumbo Jet. Door de enorme hoeveelheden 
passagiers die met dit vliegtuig konden worden vervoerd, kwam het 
massatoerisme op gang. Als voorbeeld van de militaire luchtvaart zijn twee 
Apache helikopters te zien. Deze helikopters worden ingezet bij vredesmissies. 
Een traumahelikopter op een brug in het historische centrum van Amsterdam 
symboliseert het verlenen van hulp bij ongelukken en rampen door de lucht.

TNT Post laat geschiedenis Nederlandse postzegels zien.
Op 1 oktober 2009 kwam ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel, de 
eerste Persoonlijke Postzegel van een serie uit. Het is een bewerking van een 
Wilhelminapostzegel “met bontkraag” uit het begin van de regeerperiode van
Koningin Wilhelmina. Ontwerper Joseph Vürtheim baseerde indertijd zijn ontwerp 
op een foto die Adolphe Zimmerman koningin Wilhelmina nam. Op de postzegel 
staat een oorspronkelijke drukproef van deze Wilhelminapostzegel met een 
frankeerwaarde van 10 gulden. Op deze proef is ook de met de handgeschreven 
goedkeuring nog te zien.
Bovenstaande stukjes zijn ook overgenomen uit  geïllustreerd Verzamelen

Wie heeft interesse in de koop van:
Een verzameling postzegels van DE VERENIGDE NATIES
Compleet van: New York vanaf 1951-1999

   Geneve    vanaf 1969-2003
   Wenen     vanaf 1979-2003

Alles postfris-Cataloguswaarde Michel 2018  3385.00 euro
Vraagprijs    350.00 euro 

 in 2 DAVO albums en 1 insteekboek plus catalogus 2018
neem contact op met C,H, de Vries tfn 020-6328484
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Veilinglijst 1  8-10-2020

1   Ned. Indië LP 6/LP 10 1928 X       15.00      2.00
2     “      “ 135/137 1915 X       25.00      2.50
3     “        “ 167/170 1930 0       15.00  1.50
4     “        “ 211/215 1934 XX   120.00 15.00
5     “        “ 217/220 1936 X       18.00   2.00
6   Curaçao LP 53/LP 60 1946 0        16.00   2.00
7  Ned. Antillen 1314/1316 2000 XX     10.00   1.00
8  Aruba 400/402 2008 Uilen XX 6,50   1.50
9  Engeland Treinen XX   2.00
10 V.N. New York 1244        2011 kleinbogen XX     25.00   1.50
11   “       “       “ 1283        2012    “      “ XX     35.00   2.00
12   “       “ “ 1284/93      2012    “     “ XX     25.00   3.00
13  België 3A/5A        1849/50 0      600.00    60.00
14      “ 34 A (iets dun) 1869 0    1600.00    15.00
15      “ 322/323 1932 0        26.00   2.00
16      “ 466/68/69/70 1936 X       20.00   2.00
17      “ 1494/99 1967 0   1.00
18      “ blok 40 1969 XX   1.00
19      “ 1565/66 2x FDC 1968 0 7.50   1.50
20      “ 1895/1900 1977 XX   1.00
21      “ 2007/09 1979 XX   1.00
22      “ 2180/82 1983 XX   1.50
23      “ 2429/33 1990 XX   1.50
24  Faeröer         166/167 Cept 1988 kleinbogen XX    50.00   3.00
25  Letland 423    Cept 1996     “     “ XX    25.00   2.50
26  Liechtenstein 444    Cept 1964     “     “ XX    20.00   2.00
27 “     “ 723/24 “      1979    “     “        XX    36.00   3.00
28        “     “ 418      “      1962    “     “ XX    14.00   2.00
29        “     “ 431      “      1963    “     “ XX    20.00   2.00
30  V.N. New York 606/07         1990    “     “ XX    16.00   2.00
31    “      “       “ 623/24         1991    “     “ XX    14.00   2.00
32    “       “       “ 640/41         1992    “     “ XX    24.00   2.00
33    “       “       “ 651/52         1993    “     “ XX    20.00   2,00
34 V.N. Wenen 1/6 op FDC 1979 0       10.00   1.00
35   “         “ 190/201       1995    “     “ XX      7.00   1.00
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Veilinglijst 2 d.d. 8-10-2020
1  Oostenrijk Vel   1294-1301 xx  3.00
2  Italië blok  3 t/m 8 xx  5.00
3  Ned. Antillen   4x Pzb 3A+3B L/R xx  3.00
4    “           “     4x Pzb 4A+4B L/R xx  3.00
5    “           “     4x Pzb 4A+4B L/R xx  3.00
6  DDR  1958 40 x 618/619 xx  45.00  5.00
7  Congo Rep. Vel 25 x sch.v,Gogh  0  2.50
8  V.N. Wenen  1989 96/97 kleinb 0  18.00  1.00
9    “          “   1992 139/40   “  0  30.00  1.50
10  “ Geneve   1989  180/81  “  0  18.00  1.00
11  “      “   1990 192/93   “ XX  18.00  1.00
12  “   “   1990  192/93  “ XX  18.00  1.00
13  “      “   1992  208/09  “ 0  24.00  1.00
14  “      “   1992  213/14  “ XX  18.00  1.50
15  “      “   1995  273/84  “ XX    6.00  1.00
16  “   “   1996  288/91  “ XX  18.00   2.00
17  Portugal   1979 FDC NATO 26 0  20.00  3.00
18        “   1978 blok 24  FDC  0  20.00  3.00
19        “   1977 blok 20 FDC  0  90.00 10.00
20 “   1979 blok 27 FDC  0  55.00  5.00
21  “   1977 blok 20 FDC  0  90.00 10.00
22 “   1978 blok 23 FDC  0  50.00  5.00
23  Monaco   1974 blok 7   FDC  0  50.00  5.00
24        “   1975 blok 8   FDC  0  50.00  5.00
25 “   1977 blok 11 FDC  0  50.00  5.00
26 “   1978 blok 12 FDC  0  50.00            10.00
27  Duitsland   1968 blok 4   FDC A  0  11.00  2.00
28 “   1968 blok 4   FDC B  0  11.00  2.00
29  Ghana   1970 3 x vel 386A/88A XX  3.00
30  V.N. New York 1993 644/47 kleinbogen XX 14.00  3.00
31    “ “      1989 595/96    “   “ XX  14.00  3.00
32    “ “      1990 606/07    “   “ XX  16.00  2.50
33    “ “      1991 623/24    “   “ XX  14.00  2.00
34    “ “      1992 640/41    “   “ XX  24.00  2.00
35    “ “      1992 627/28    “   “ XX  11.00  2.00

U kunt uw telefonische bieding tot 21.00 uur opgeven bij:
H.L.M. v.d. Palen tfn 020-6973310 of e-mail (zie binnenkant van de kaft.
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Collegaverzamelaar Reinout Burgerjon, 1945                   Op een mooie dag in 
juli toog ik naar Duivendrecht, naar het daar wonend Statuut80-lid Reinout 
Burgerjon. Het zonnetje scheen, dus we gingen, corona nog en opnieuw 
dreigend, in de tuin zitten voor het interview. Maar ook zonder die akeligheid 
was de tuin een prima idee en met een kopje koffie erbij helemaal geweldig. 
Een van Reinouts hobby’s is tuinieren en dat is te zien: de tuin is verzorgd en 
onderhouden. Reinout is sinds 1980 lid van onze vereniging. Hij werd door 
een collega meegetroond naar Huize Lydia: nooit meer geweest vanwege de 
vele rokers toentertijd, wel lid geworden. Hij is met postzegelen begonnen 
als tienjarig jongetje. Hij verkocht kinder-postzegels en vond die mooi 
genoeg om ook zelf te gaan sparen. Aan het filatelieloket kocht hij de zegels 
van Nederland en koloniën; zijn albums kocht hij in de Rosmarijnsteeg. Bij 
Statuut deed (en doet) hij mee met de rondzending en daaruit haalde hij veel 
ontbrekende zegels. In 2000 stopte hij met Nederland en Antillen. Nu spaart 
hij nog Ghana. En dat kwam zo: na zijn pensionering werd hij vrijwilliger bij 
Het Gilde Amsterdam bij de afdeling Samenspraak, waar allochtonen 
Nederlands leren. Zijn eerste pupil was een Ghanees. Met deze pupil 
ontstond een goede band. Zo goed, dat beiden besloten een school in 
Ghana, in Wenchi, op te richten en te onderhouden. Een moeilijke en dure 
klus. Alleen te doen met donaties. De stichting BELIRA werd in het leven 
geroepen, en donaties, vooral via familie, opgehaald. De gelden gaan direct 
naar de goede plek. Het voert te ver om hier verder op de stichting in te 
gaan; er is echter nog meer over te vertellen. Door onenigheid in het Gilde is 
de groep Samenspraak uit de organisatie gestapt en een eigen organisatie 
begonnen: KansenNet.nl, dat bureau houdt in het voormalige postkantoor in 
de Wijttenbachstraat. Reinout is een dag op kantoor en op vijf dagen van de 
week heeft hij een pupil. Het lijkt op werken. Na zijn rechtenstudie kwam hij 
bij de gemeente Amsterdam als jurist. Een fietsende jurist: hij werd bij de 
afdeling “Beheer Openbare Ruimte” hoofd wegbeheer. Hij was betrokken bij 
de aanleg van fietspaden door de hele stad, indeling en benoeming van 
afslagen op de A10 (S112, bijv.), plaatsing van ANWB borden, etc. Om alle 
situaties goed te kunnen inschatten fietste hij heel de stad door. Hij had, vind 
hij zelf, een heerlijk beroep. Grappig is het eigenlijk, dat je hem zonder hem 
te kennen al tegenkwam: iedere dag in Amsterdam. En dus nog steeds 
tegenkomt. Bij het afscheid, laat ik een rondzending achter: postzegelen is de 
hobby.                                                                                                                              
                   Hans van Santen




