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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: 12  september 2019
10  oktober      2019
14  november  2019

12 december  2019 (BINGO)

Op het moment dat ik dit Paalhuis op papier zet is het mooie hete weer 
alweer (code rood) voorbij. Verwachtend dat u een mooie prachtige 
vakantie heeft gehad en de postfrisse postzegels, voorzien van een mooie
gomlaag, uit voorzorg onder in de la had geplaatst. Voorlopig hoeft u ze  
nog niet ter hand te nemen. 
Wel gaat Statuut’80 verder met het voortschrijden van het jaar 2019, met 
de hoop dat er wat meer leden de bijeenkomsten gaat bezoeken.  
Tot ziens op 12 september in de Sporthal Gaasperdam Amsterdam Z-O

Verslag van de clubbijeenkomst van 9 mei; tevens van de notulen van de 
Algemene Jaarvergadering van 2018.
Het was al voordat de avond officieel geopend werd een gezellige boel. Er
waren diverse leden al aan het postzegelen: stuiverboeken, 
rondzendingen terugbrengen, postzegel problemen met elkaar doornemen
en de veilingkavels bekijken. Het lijkt wel, alsof de avond eerder begint: 
een officieus half uurtje.

1 Om acht uur opende de voorzitter de avond en kon begonnen worden 
met de jaarvergadering. Meteen al met een mededeling: er staat een 
datumfout in ons clubblad en wel de datum 19 december voor de 
december bijeenkomst. Dat moet zijn: 12 december!. Noteer a.u.b.
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2. Zoals te doen gebruikelijk werden de overleden clubleden herdacht met
een minuut stilte.

3. Daarna werden de notulen over het jaar 2017 besproken en 
goedgekeurd.

4. Omdat de vereniging zeer dankbaar is met de schenking van de met 
verzamelen gestopte heer Van de Linde, las de voorzitter een dankbrief 
voor en verzocht hij de aanwezigen op de rondgaande kaart nog iets te 
schrijven. Al zo geschiedde.

5. Het belangrijkste ingekomen stuk was het verslag van de financiële 
controle door de kascommissie. Na het voorlezen door de heer Bakker 
van de verklaring van de commissie, waarin genoemd werd, dat
de privacy van de leden in acht word genomen, verzocht hij de 
vergadering het bestuur decharge te verlenen. Hieraan werd gevolg 
gegeven. 
De brief is aan het bestuur overhandigd ter archivering.

6. De diverse jaarverslagen (gepubliceerd in de Paalhuisjes 366 en 367)
werden aangenomen.

7. Het verslag van de penningmeester werd besproken en na 
beantwoorden van enkele vragen en het wegnemen van onduidelijkheden.
werd het verslag goedgekeurd.

8. Uit de kascommissie hoorde de heer van Dolen reglementair af te 
treden. Hem werd gevraagd een nieuwe termijn aan te blijven. Met zijn 
goedvinden werd hij door de vergadering herbenoemd. Reserve lid werd 
de heer Bosman. De heer Bakker blijft nog een jaar.

9. Mevrouw Van der Palen moet, ook al reglementair, aftreden en stelde 
zich herkiesbaar.

Zonder aarzeling verklaarde de vergadering: “Akkoord”. Na eerst een 
bedankje te hebben laten horen.

10  De contributie wordt niet verhoogd.

11. Er zijn geen leden uit het lidmaatschap van Statuut’80 gezet.

12. De begroting voor  2019 werd zonder problemen goedgekeurd.
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13. Samenwerken met andere postzegelverenigingen lukt schoorvoetend. 
Goed met Amsterdam Noord: veel veilingmateriaal. Soms wat overleg met
Diemen. Echte samenwerking lukt niet. Geluiden uit onze achterban 
geven aan, dat er teveel weerstand heerst. (in dit maandblad staat mijn 
verslag van de ALV van de Bond. Daar staat een opmerking over 
samenwerking en dat er aan gewerkt lijkt te gaan worden).

14. In de rondvraag werd de tentoonstelling bus besproken, En dan 
waarom die niet in Amsterdam stopt, In onze club bestaat, nu nog, geen 
belangstelling. Maar mocht die er komen, dan is een stop bij het nieuwe 
metrostation Noord een goede plek.

15. De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun deelname aan deze 
jaarvergadering, en sloot deze met de mededeling, dat na de pauze de 
tombola gaat beginnen. Deze tombola stond strak van de prijzen. De grote
winnaar was Fred. Bijna alle prijzen kwamen hem toe. Ook de 
binnenkomertjes vonden hun blijde baasjes: Ik kan vertellen, dat een van 
hen ermee zeer ingenomen is: thuis al druk aan het orden en uitpluizen. 
Na alweer een pauze startte de veiling. Een zeer gevarieerd aanbod. En 
daar was een beste belangstelling voor. Het was weer een gezellige 
bijeenkomst.           Hans van Santen.

Dat het steeds meer afloopt met de hobby Postzegels verzamelen, 
blijkt nu ook uit het volgende stukje.
            Ook in een nieuw jasje, met meer nadruk 
            op digitale media, redt COMM het niet.
Museum voor communicatie  COMM in Den Haag dicht voor bezoekers.
Comm, het museum voor communicatie in Den Haag sloot op 20 juli j.l. 
zijn deuren voor individuele bezoekers. Het compleet vernieuwde museum
trok veel minder bezoekers dan verwacht. Comm blijft wel open voor 
evenementen en zakelijke vergaderingen. 
Begin 2016 sloot het museum voor communicatie met zijn 
postzegels, antieke brievensorteermachines en dito telefooncentrale 
de deuren voor een verbouwing. Het museum wilde af van zijn 
stoffige imago, maar toen al werd achter de schermen getwijfeld of er
überhaupt een toekomst was.
De bezoekersaantallen waren laag en het museum redde het niet langer 
met de bruidsschat van het Staatsbedrijf der Posterijen.  
Maar anderhalf jaar na de doorstad is de fut er opnieuw uit. We rekende 
op
40-50 duizend bezoekers in 2018, maar dat werden er slechts 23 duizend
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zegt zakelijk directeur Adriaan Wagenaar. Mensen kenden wel het oude 
postmuseum maar niet Comm, ondanks behoorlijk wat marketing. We 
vinden het zelf een hartstikke leuk museum, maar de aantrekkingskracht 
valt toch tegen. Bij gebrek aan wisselende exposities was het bovendien 
moeilijk om urgentie uit te stralen: ” je moet nu naar het Comm, anders 
mis je het”
Er was kritiek op de nieuwe opzet. Comm wilde zich meer richten op 
zakelijke evenementen. En de oude collectie die als “stoffig” werd 
gezien, kreeg nog maar weinig ruimte op de vier verdiepingen van het 
museum. In plaats daarvan kwam de nadruk te liggen op hedendaagse 
communicatie met veel beeldschermen en filmpjes. Comm liet zich bij de 
vernieuwingen inspireren door wetenschapsmuseum “NEMO”  in 
Amsterdam en Beeld en Geluid in Hilversum.
Met Beeld en Geluid gaat het Comm nu een bestuurlijke samenwerking 
aan.. Voor Beeld en Geluid past de samenwerking met Comm in het 
“vernieuwingstraject” om bij te dragen aan een “media wijzere en open 
samenleving” 
In Hilversum blijft het media-archief het kloppend hart van de democratie, 
bij Comm in Den Haag moeten pers en journalistiek centraal komen te 
staan.
We gaan werken met tijdelijke exposities, debatten en evenementen, 
aldus zakelijk directeur Wagenaar van Comm. “Daarbij richten we op 
groepen, en niet langer op individuele bezoekers”.
Comm werd in 1929 opgericht als Nederlandsch Postmuseum, later werd 
het omgedoopt in PTT museum en vervolgens in Museum voor 
Communicatie.
In maart 2018 werd de “collectie postwaarden” met ruim een miljoen 
postzegels overgedragen aan het “Nationaal Archief”.
Journalist Bart Derks van de Volkskrant was op 12-07-2019 de schrijver van dit stukje. 

Het staat al haast weer  te gebeuren:
De  XXXll Olympiade 2020 die gehouden zal worden in Tokio Japan 
onder het motto ONTDEK MORGEN van 24-07-2020 tot 09-08-2020
DE OLYMPISCHE SYMBOLEN.
De `Olympische` beweging gebruikt verscheidene symbolen, waarvan de 
meeste de idealen van Pierre de Coubertin weergeven de oprichter van 
het I.O.C,  het INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMMITE  .
DE OLYMPISCHE VLAG
De bekendste en eerste is de Olympische vlag met 5 geschakelde ringen 
van verschillende kleuren op een witte achtergrond. De 5 kleuren rood, 
blauw, groen, geel en zwart werden gekozen omdat een vlag van elk land 
in de wereld minstens een van deze kleuren bevat. 
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De vijf ringen staan voor de 5 werelddelen, volgens de klassieke telling.
Ze zijn geschakeld om de eenheid van de continenten bij de bijeenkomst 
te benadrukken. De vlag werd als symbool aangenomen in 1914, maar 
door het uitbreken van WO l werd de vlag tijdens de opening van de 
zomerspelen van 1920 in Antwerpen voor het eerst gevoerd.
DE OLYMPISCHE VLAM
De Olympische vlam “werd en  ook nu nog in de historische stad Olympia 
in het oude Griekenland door middel van zonlicht aangestoken en in een 
estafette naar de bestemming gebracht. 
Het Olympisch vuur brandde voor het eerst in 1928 in Amsterdam, waar 
toen de Olympische Zomerspelen werden gehouden. De estafette van de 
moderne Olympische Zomerspelen werd voor het eerst, na de ontsteking 
van de fakkel in Griekenland brandend op alle mogelijke manieren naar de
opening van de spelen van 1936 naar Berlijn gebracht, waar de spelen in 
het toen nog genoemde Duitse Rijk  werden gehouden. Tijdens de 
openingsceremonie  van de spelen werd de vlam voor het Olympisch vuur
in het Olympisch stadion ontstoken met behulp van de dan nog steeds 
brandende fakkel waarna het vuur gedurende de spelen bleef branden tot 
het tijdens de sluitingsceremonie werd gedoofd. 
De originele Griekse Olympische Spelen werden gehouden in de oude 
Griekse stad Olympia. Deze stad was sinds de 10e eeuw v.Chr. een 
Religieuze en Politieke ontmoetingsplaats.
Geïnspireerd door de initiatieven bedacht Pierre de Coubertin in 1890 een
grootschalige herrijzenis van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke 
opvoeding van de jeugd en de versterking van de vriendschapsbanden 
tussen de volkeren.
Vanaf 1896 hebben alle landen wereldwijd om de vier jaar wel eens 
postzegels uitgegeven met betrekking de moderne Olympische 
Spelen.
Het symbool dat op de postzegels van die landen wel eens is 
voorgekomen is een afbeelding van: het oud Griekse beeld voorstellende 
                 DE DISCUSWERPER VAN MIRON    
Voor mij, als verzamelaar van de postzegels wereldwijd met als het 
onderwerp de Olympische Zomerspelen vanaf 1896 tot en met 2016, was 
dit het 3e symbool van de Olympische Zomerspelen.

Vanaf 1924 werden, ook om de vier jaar, de Olympische Winterspelen 
apart gehouden, dus ook de uitgifte van heel veel postzegels m.b.t.  deze 
spelen van vele landen. Veel  postzegels ook van die landen die nog nooit
sneeuw of ijs hebben gezien  Ook van dit onderwerp heb ik een bijna 
complete verzameling.                                   Kees de Vries
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Om in de buurt te blijven:
De bekendste brug van Nederland.
De Magere Brug in Amsterdam is waarschijnlijk de bekendste brug van 
Nederland. Wie kent hem niet de witte, houten ophaalbrug die de oevers 
van de Amstel met elkaar verbindt?. Wat maar weinig mensen weten, is 
dat deze brug minder oud is dan je zou vermoeden. Op de plek waar de 
Magere Brug nu is, was eerder een andere brug. In 1691 werden de beide
oevers op deze plek voor het eerst met elkaar verbonden door een brug. 
Die was erg smal en werd daarom door iedereen de Magere Brug 
genoemd. In de 19e eeuw werd de brug gesloopt omdat het niet meer 
veilig was om er overheen te gaan. Er kwam een nieuwe brug die erg leek
op de brug die we nu kennen. Hij was helaas niet duurzaam genoeg en na
een halve eeuw was hij nodig aan vervanging toe. Er kwamen allerlei 
plannen een brug van steen en staal, maar de Amsterdamse 
gemeenteraad wees die allemaal af, In 1934, werd de oude brug 
vervangen voor een nieuwe, die erg leek op zijn voorganger. Een aantal 
jaren geleden gingen er nog auto’s over de Magere Brug, Nu mag men 
alleen met de fiets of lopend over heen. Hoewel de brug behoorlijk 
aangetast is door houtrot “rothout” peinst men er niet over om hem te 
vervangen. De brug zal gerepareerd worden De Magere Brug heeft in de 
loop der jaren zijn plekje in de filatelie gevonden. 1968 nr 902 en 2012 nr 
2911 kopstaand in de NVPH catalogus. Overgenomen uit de Posthoorn 
Jeugdfilatelie.

PostNL profiteert van internetwinkels.
Van PostNL kan  Jan modaal niet genoeg bestellen, bij Bol, Amazon, 
Zalando, Coolblue en andere webwinkels. Volgens de jongste 
kwartaalcijfers dankt de post- en pakjesbezorger inmiddels de helft van 
zijn omzet aan de zegeningen van e-commerce (het containerbegrip voor 
webwinkels).
In het tweede kwartaal steeg de omzet van 666 miljoen euro vorig jaar 
naar 681 miljoen eind juli. De winst uit “voortgezette bedrijfsactiviteiten” 
kwam voor belastingen en afschrijvingen uit op 25 miljoen, tegen 9 miljoen
een jaar geleden. Voor dit jaar mikt het bedrijf op een winst van tussen de 
170 miljoen tot 200 miljoen. “We bevestigen onze verwachtingen voor 
2019”, aldus ceo Herna Verhagen.. PostNL bezorgde in het tweede 
kwartaal van dit jaar 13 procent meer pakjes. De bezorging van brieven- 
“geadresseerde post” in het jargon van de posterijen- daalde opnieuw, met
9 procent. Vanwege het opdrogen van de brievenstroom en “ongerichte” 
post kondigde PostNL aan dat het zijn kleinere concurent Sandd wil 
overnemen, voor 130 miljoen euro. De twee postbedrijven moeten nog wel
het groene licht krijgen voor dat huwelijk van de Autoriteit Consument en 
Markt  ACM). De toezichthouder moet nagaan of de combinatie niet een 
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monopolie vormt. Als de ACM dwars mocht gaan liggen willen PostNL en 
Sandd alsnog toestemming verkrijgen van de overheid, op grond van 
“gewichtige redenen”  van algemeen belang, zoals gedefinieerd in artikel 
47 van de Mededingingswet. “Verhagen” kondigde maandag ook de 
verkoop aan van Postcon, de Duitse dochter van PostNL. Over de 
overnamesom zweeg ze. 
Het bedrijf hoopt de verkoop voor het eind van het jaar af te ronden. 
Postcon heeft een marktaandeel van 10 procent in Duitsland.
Dit stukje is overgenomen uit De Volkskrant van 06-09-2019

De scheve toren van Edam.
Bij “scheve toren” denkt men natuurlijk direct aan die van Pisa.
Dichter bij huis hebben we er ook een! Die staat namelijk in het Noord-
Hollandse Edam. Het is de speeltoren van de Onze Lieve Vrouwenkerk.
De kerk werd in 1883 voor het grootste deel gesloopt. De speeltoren bleef 
gespaard, maar toen in 1972 delen van de overgebleven kerk alsnog 
werden gesloopt, ging het mis. De speeltoren dreigde om te vallen en dat 
was niet de bedoeling. Er werd met man en macht gewerkt om dat te 
voorkomen en het lukte. Er werd een nieuw fundament geplaatst, 
waardoor de toren met zijn zware klokken weer stevig vaststaat. Het lukte 
echter niet om de toren weer helemaal recht te krijgen en zodoende heeft 
Edam zijn eigen scheve toren.
Op een oude briefkaart is de toren te zien, voordat hij scheef stond. Een
5-tal postzegels uit de serie blokjes van Mooi Nederland 2007 nr. 2524      
NVPH catalogus, toont de speeltoren zoals hij er nu bijstaat, scheef en 
wel. Overgenomen uit de posthoorn van jeugdfilatelie Nederland.
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Veilinglijst d,d. 12-09-2019
1   Duitsland Album + zegels 0  5.00
2   Indonesië zegels/blokken 1950-70 xx  5.00
3   Wereld 80 zegels voetbal  0  1.00
4      “ 50 zegels wintersport 0  0.75
5      “ 60 zegels sport alg. 0  1.00
6   China 70 zegels 0  1.00
7   Diversen Wereld 100 aantekenstrookjes 0  1.00
8   Canada 1 PZ boekje xx  1.00
9   Nederland 1108-1115A rolzegels/rugnummer xxx  0.50
10 Ned.Antillen 544 1977 xxx  0.70
11 Nederland Album EDB 1 t/m 26 + 32 0  5.00
12 Spanje Insteekboek 1930-2002 xxx  5.00
13 U.S.A    “     “    “ veel zegels 0 10.00
14 Nederland 493 herdruk 1995 velletje xxx   5.00
15 Frankrijk 2 rode ZM albums vol zegels 0/xx 15.00
16 Duitsland dik insteekboek vol zegels 0 10.00
17 Frankrijk  “ “     “       vol 1900-1977 0   5.00
18     “   “ Davo album1969-1987 0   5.00
19     “   “ insteekboek vol 1981-2005 0   5.00
20 Nederland Importa album nr 5 + hoes vol xxx 20.00
21       “    “ Importa album nr 4 + hoes leeg   5.00
22 Sport insteekboek vol 0   2.00
23 Diversen 3 insteekboeken jub.Spa nieuw   7.00
24 DDR Davo album + dik insteekboek 10.00
25 Hongarije insteekboek dik vol zegels 0 10.00
26 Polen insteekboek vol ZB 0 10.00
27 DDR album Vuurtoren vol zegels xx 20.00
28 DDR dik insteekboek vol 0 10.00
29 Indonesië dik insteekboek vol 0/xx 15.00
30 Engeland dik insteekboek vol  ZB 0   8.00
31 Diversen dik insteekboek leeg ZB   2.00
32 Engeland dik insteekboek half vol 0   6.00
33 Duitsland dik insteekboek goed vol 0 10.00
34 Ned-OGD Davo album 1850-1963 0 10.00
35 Ned-OGD Holland album vol 0/xx 15.00

U kunt telefonische bieding tot 22.00 uur opgeven bij H.L.M. v.d.Palen
Tfn: 920-8973310 of e-mail statuut80@gmail.com.

Deze keer eens geen losse zegels, maar boeken doornemen vol zegels is
ook heel leuk in onze hobby, succes!!

-8-



Collegaverzamelaar Rien Korsloot, 1942         Rien fietst heel graag. Elke dag. 
Alleen bij slecht weer fietst hij niet zo ver, in anderhalf uur ongeveer veertig  
kilometer. Bij beter weer, dan peddelt hij gemakkelijk 75 kilometer. Sinds 
ongeveer een jaar voelt hij zich een echte wielrenner: een niet aangelijnde, 
overstekende hond kwam plotseling voor zijn wiel en dat leverde een echte 
blessure op, waardoor hij drie maanden niet op het zadel mocht. Nog steeds 
zijn routine en motivatie niet helemaal terug: bij slecht weer denkt hij vaak: 
“Vandaag maar niet.” In vakanties fietste hij, vroeger, van Amster-dam naar 
de Riviera, of naar Schotland (ja, en een stukje met boot). De Ballon d’Alsace, 
je weet wel, dat colletje in de Elzas, dat  kortgeleden in de Tour de France 
nog werd bevochten, heeft Rien ook overwonnen: met volle bepakking! 
Maar minder snel. Tegenwoordig trapt hij zijn kilometers in Portugal, bij 
familie. Postzegelen doet hij al van af de lagere school. Klas-genootjes lieten 
hun nieuwe aanwinsten zien, waardoor Rien geïnteres-seerd raakte en ook 
begon. Nederland. Op de postzegelmarkt in- en verko-pen. Tijdens zijn 
middelbare schooltijd verkocht hij die verzameling en kon ervan op vakantie. 
Na zijn diensttijd begon hij weer met o.a. Nederland en Sport. Toen zijn zus 
ook ging verzamelen, verdeelden zij de wereld en deed hij er bijv. de V.N. bij. 
Voor de rondzendingen, die hij op de fiets komt halen, is hij een 
gewaardeerde klant. Lid van Statuut van af het begin: hij ging, na de breuk 
met Filatelica, mee; tevens lid van de Studiegroep Brittannia en van 
Beeldfilatelie. Tijdens en na zijn studie scheikunde werkte Rien bij een 
farmaceutisch bedrijf, waar hij inkomende goederen die nodig waren bij de 
bereiding van geneesmiddelen controleerde. Nogal eentonig werk en na een 
tijdje werd hij volleybaltrainer bij diverse verenigingen en bij het district 
Amsterdam: hij heeft Dies Keck nog getraind bij Bijlmerblok. Hij was zelf een 
niet onverdienstelijke spelverdeler en heeft het meer dan vijftig jaar 
volgehouden in competitieverband, waarbij de derde helft steeds 
belangrijker werd. De anderen! kregen kwaaltjes e.d. en ja, toen moest ook 
hij stoppen. Op een bepaald moment vond Rien, dat hij eens echt aan het 
werk moest en kwam hij bij de belastingen terecht. Daar ontmoette hij de 
heer Hemelaar, in leven lid van Statuut, met wie hij rondzendingen uitwis-
selde en hij werd lid van Filatelica. Nog niet zo lang geleden pakte hij een 
oude hobby weer op: het opnemen en afluisteren van muziek, cabaret e.d. 
op tape. Oude apparatuur werd door een expert gereviseerd, zodat hij aan 
de gang kon. Natuurlijk heb ik hem uitgenodigd op de clubavonden langs te 
komen: hij zou er over nadenken.                                              Hans van Santen




