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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 derde dinsdagavond van de maand in
het tuinhuis (er is een lift). De zaal is open om 19.30 uur en de
bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Data:

20 maart
17 apri
15 mei

2018
2018
2018 (alg. 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
Mededeling bestuur:
Op de bestuursvergadering van 14-02-2018 heeft het bestuur haar
gedachten eens laten gaan over een betere samenwerking met zuster
postzegelverenigingen in Amsterdam. Hans stelde voor om de
bijeenkomsten van andere verenigingen eens te bezoeken om zodoende
een indruk te krijgen hoe Statuut’80 in een contact met andere
verenigingen tot een vorm van samenwerking te kunnen komen. Gedacht
wordt b.v. tot een uitbreiding van de rondzendingen en de veilingen van
en met meerdere verenigingen te komen.
Statuut’80 heeft ook een “LEESMAP”, op internet kunt u onder:
www.statuut80.nl een groot aantal van de vereniging bladen van andere
postzegel verenigingen lezen (die maandelijks geschoond) worden, als
ook de Nieuwsbrief van de Bond, met vooral de wetenswaardigheden van
oude en nieuwe postzegels wereldwijd worden vermeld. Dus heeft u nog
een paar uurtjes, DOEN !! “de TV geeft toch alleen maar voetbal”.
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Verslag van de clubbijeenkomst op dinsdag 20 februari 2018
Je kunt niet vroeg genoeg zijn, of er zitten al clubleden te dringen om ons
nieuwe zaaltje binnen te gaan. Voor sommigen die nog niet geweest zijn
was het even schrikken: wat klein.
Onmiddellijk begon de discussie-en dan waren we nog niet eens
begonnen met de avond, niets stond er klaar-of we niet naar een andere
zaal moeten. Het argument was vnl. de hoogte van het parkeergeld. Maar
eerst moest de zaal, oke, het zaaltje, worden ingericht. Met hulp van
enkele leden werden de 5-cent boeken gehaald. Gelukkig wisten we de
procedure van karretje en liften nog. Daarna konden de veilingkavels
worden uitgelegd. Het was buiten koud en toch kwamen er dertien leden
en een gast naar Huize Lydia. De gast, Johan, was door Goos uitgenodigd
eens bij ons langs te komen. Het officiële gedeelte begon omstreeks acht
uur met de mededeling, dat Kees er opnieuw niet bij kon zijn. Hij blijft met
het bestuur verbonden omdat hij Het Paalhuis blijft verzorgen en de
bestuursvergaderingen bij hem thuis gaan plaatsvinden. Deze keer zijn er
verder geen mededelingen, of bestuurlijke zaken die aandacht behoeven.
Filatelistische ruilbeurzen e.d. in onze omstreken wordt aan het einde van
dit verslag kond gedaan. De discussie over onze bijeenkomsten in Huize
Lydia werd weer opgenomen. En zo bleek, dat er weinig leden uit de buurt
van Lydia komen, eigenlijk wonen de leden verspreid over Amsterdam en
zelfs daarbuiten, zodat de plek van onze avond er niet zoveel toe doet, als
er maar gratis parkeren is. Een nieuwe ruimte is niet 1,2,3, te vinden,
moet betaalbaar zijn en voldoen aan onze eisen-is er licht genoeg.
Wij gaan zoeken, maar vragen aan onze leden met haalbare
mogelijkheden te komen. Kortom: kijkt u eens bij u in de buurt, ga eens
vragen (wat het kost, bv.) en meld het ons.
Karel Hurks had de vorige keer beloofd over zijn speciale “rariteiten”
verzameling te vertellen, aan de hand van voorbeelden.
Tja, postzegels op hout, linnen, goud, met vreemde vormen en tandingen,
wie had daar op gerekend. En daar vertelde hij over en liet het ons zien.
Een bijzondere hobby, die terecht veel bekijks en aandacht kreeg. De
waardering viel aan het slot in de vorm van een welverdiend applaus.
Grappig was het te ontdekken, dat op een bijeenkomst van de Amsterdam
Noord club er leden waren, die er bij Karel op terugkwamen met eigen
voorbeelden. Oja, Karel heeft glazen potten over. Die wil hij kwijt, Riky
heeft belangstelling, maar hij blijft er dan nog met te veel zitten. Meld je
bij Karel, of bij het bestuur. Maar dat terzijde.De tombola kende weer vele
winnaars en ook Johan was een van de gelukkigen. Hierna een pauze en
daarna de veiling. Deze verliep met veel wisseling van eigenaar, dus
geanimeerd. Het was volgens mij een heel geslaagde, gezellige
bijeenkomst. En dat komt door de aanwezige leden. De niet aanwezigen
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worden uitgenodigd ook te komen voor nog meer gezelligheid. De avond
werd besloten door de boel weer op te ruimen, iedereen een prettige
huiskeer te wensen en zelf ook de tram te pakken.
Enkele filatelistische evenementen:
Huizen 24 maart ruilbeurs va 10.00 uur Borneolaan 30 Zenderkerk
De Zegelaars 25 maart beurs va 10.00 uur in de Schakel in Diemen
25r int.Brievenbeurs: 30,31 maart va 10.30 Calsln 101 Gouda
Purmerender ruilclub veiling 800 kavels Karakietpark 17 De Inval
Hans van Santen
Van ons lid Nicolaas Bakker ontvingen wij een stukje uit zijn verzameling
voor publicatie in Het Paalhuis.
5 mei 1937 - Noodlanding Douglas DC2 PH-AKI “Kievit”
Het Indië-vliegtuig DC2 “Kievit” was op tijd vertrokken, onder
gezagvoerder J.J. Mo;;. Hij moest op 24 mei 1937op ongeveer tien
kilometer ten zuidoosten van Athene een noodlanding maken omdat het
vliegveld van Athene, Takoy, niet bereikt kon worden vanwege een wolkbreuk die zich boven het veld uitstortte
Het zicht ontbrak volkomen en het bleek ondanks herhaalde pogingen niet
mogelijk om het vliegveld te bereiken.
Het toestel, dat een lange reis achter de rug had, had slechts weinig
brandstof over, en na korte tijd was de benzine nagenoeg
Verbruikt. De enige mogelijkheid was terstond te landen. In een dichte
regen naderde de machine de kustlijn.. Snel handelen was geboden,
anders bestond de mogelijkheid, dat ook het zicht langs het strand zou
tegenvallen.
De “Kievit” schoof langzaam op het strand af, de klappen waren uit, de
motoren draaiden op een minimumsnelheid, de kist hing in bijna
overtrokken toestand. Vlak bij de grond ontmoette het toestel de bekende
luchtweerstand. De motoren werden afgezet en de machine zakte meteen
door naar het vlakke strand. Langzaam liep het vliegtuig uit, de remmen
werden aangezet. Met een smak doken de wielen in het zand weg; een
diepe kuil lag
precies in de uitloopbaan van het landingsgestel.
De DC-2 helde naar links over en stond stil. Het linker gedeelte van het
landingsgestel bleek gebroken te zijn. In een oogwenk had de tweede
piloot de deur open. De zeven passagiers en de bemanning kropen naar
buiten en bleven ongedeerd. De “Kievit” ging op de boot naar Nederland.
De onbeschadigde post vanuit Nederlands Indië (in totaal 185 kg) werd
dadelijk doorgezonden. De DC-2 PH-AKS “Sperwer” die onmiddellijk uit
Schiphol met enige deskundigen naar Athene vertrok, vloog de passagiers
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en de post van de “Kievit” naar Nederland terug. Aankomst Schiphol op 7
mei 1937.
1e piloot: Moll, 2e piloot: Bos, werktuigkundige: Spaans en de
radiotelegrafist: Hirdes,
De DC-2 was het eerste metalen vliegtuig van de KLM.
Nicolaas Bakker heeft een uitgebreide postzegel verzameling over de
vroege geschiedenis van de KLM, waaronder ook de rampvlucht van de
“Uiver” compleet met oorspronkelijk gelopen poststukken. Hij heeft met
zijn verzameling reeds vele prijzen in de wacht gesleept.
Verzamelaars van het land OOSTENRIJK hoeven we niets meer te
vertellen, maar voor hen die zich niet hebben verdiept in de
postzegels van dit land, is het volgende misschien toch interessant.
De oudste krantenzegels ter wereld.
Oostenrijk kan zich er op beroemen de oudste zegels voor het verzenden
van kranten te bezitten. Het zijn de toch wel bekende vierkante
“MERCURIUS” zegels. Slechts weinige verzamelaars verheugen zich in
het bezit daarvan en als die zegels bovendien nog echt zijn mogen de
bezitters met recht trots zijn.
Het is echter niet de zeldzaamheid die mij er toe brengt ze weer eens voor
het voetlicht te halen, maar veel meer het besef dat maar weinig
verzamelaars er meer van weten dan dat ze bestaan.
De hier volgende bijzonderheden zijn grotendeels ontleend aan oude en
nieuwe literatuur, catalogi van zegels zowel als veilingen, enz.
Het was de Oostenrijkse graveur Axmann die het ontwerp en de
houtstempel gemaakt heeft. Dit stempel bestaat nog altijd. Binnen een
vierkante lijst, met inschriften en bloemvormige hoekvullingen staat de kop
van Mercurius, naar links. Een waarde aangifte komt er niet op voor. Het
was alleen de kleur die de waarde van de zegels bepaalde.
Mercurius was de god van de handel en de dieven, terwijl hij bovendien
nog ijlbode van de goden was. Het zal wel in verband met laatstgenoemde
functie zijn dat de keuze op Mercurius is gevallen.
Het tarief voor het verzenden van kranten was in Oostenrijk, voor deze
zegels werden uitgegeven, reeds zeer laag nl. 1 Kr.CM per stuk. De
toevoeging CM betekent dat hier sprake was van de oude “Conventie
Munt” waarbij de gulden was onderverdeeld in 60 Kr.CM. en deze weer in
¾, ½ en ¼ Kr.MC. Bij de invoering van deze zegelsis dit tarief nogmaals
verlaagd tot 0.6 Kr.CM per krant. Dit extra lage tarief was uitsluitend
bestemd voor de uitgevers van kranten, waarbij deze zich dan moesten
houden aan bepaalde voorschriften.

-4-

Aanvankelijk zijn de Mercurius zegels gedrukt in 3 kleuren, nl. blauw, geel
en groen, in dezelfde volgorde met een frankeerwaarde voor 1, 10, resp.
50 kranten. Later is nog een vierde kleur gevolgd, nl. rood, eveneens voor
10 kranten, als een vrij plotselinge vervanger van de gele. Aflevering van
de zegels mocht door de postkantoorhouders alleen geschieden aan
uitgeven van kranten. De minimum gestelde afname ineens was 100 stuks
per soort. Hierdoor moest de uitgever dus minstens Gld. 1,00 voor de
blauwen, Gld. 10.00 voor de gele en Gld, 50 voor de rose uitleggen.
Daarvoor kon hij dan, onder bepaalde en nog nader te noemen
voorwaarden, 100, 1000, resp.5000 kranten verzenden. Vooral het
aanschaffen van de rose zegels vereiste een, voor die dagen,
aanmerkelijk bedrag, Aflevering van de gefrankeerde kranten, diende te
geschieden aan hetzelfde kantoor als waar de zegels werden gekocht. De
beambten van dat kantoor moesten de aantallen kranten controleren met
het aantal verkochte zegels en daar nauwgezet lijsten van bijhouden.
Kranten voorzien van deze zegels die op andere en onverschillig welke
wijze ter verzending werden aangeboden, zijn als ongefrankeerd
beschouwd. Door deze maatregelen is voorkomen dat particulieren
gebruik konden maken van de gereduceerde tarieven. Deze controle zal
er wel mede oorzaak van zijn dat deze zegels ook ongebruikt zo schaars
zijn.
Na deze meer algemene beschrijving gaan we de kleuren afzonderlijk
beschouwen.
De blauwe Mercurius
Het blauwe zegel was de frankeerwaarde van 1 krant, onafhankelijk van
formaat, gewicht of afstand. Elke krant moest voorzien zijn van een
omslag, waarop (meestal afzonderlijk geplakt) het volledige adres van de
abonnee, de plaats of het kantoor van verzending en een blauw zegel.
Woonden meerdere abonnees binnen het bereik van eenzelfde
postkantoor dan moesten deze kranten per kantoor gebundeld worden en
op de omslag van deze bundel alleen de naam gezet worden van het
kantoor van bestemming. Zegels op losse kranten zijn in het kantoor van
verzending afgestempeld. Zegels op de afzonderlijke kranten in bundel
waren in het verzendkantoor onbereikbaar en moesten afgestempeld
worden in het kantoor van aankomst. De diensten door de K.K.
Oostenrijkse Post verleend in ruil voor de zegels op kranten strekte niet
verder dan het vervoer tot het postkantoor van bestemming De kranten
moesten daar door de abonnees worden afgehaald. Wilde men toch de
krant aan huis bezorgd hebben. Volgende maand het vervolg.
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Veilinglijst 1
Nr Land
cat.nr
Opmerking
o/x/xx
1 Ned. 1899 70
op soort zwerfbrief
0
2 Ned 2004 Geuz 73 nog in org.verpakking
xxx
3 Ned 1983-83 M1-M16 Alle 16
xxx
4 Gr.BR 71-92 StG
3 pres.packs machine xxx
5 USA 1979
jaarset in geseald mapje xxx
6 Ned. 1951 568-572 kastelenserie met nette pl xxx
7 Jerseey 98/79 SG 197-211 Koeien en schepen xxx

8 Ned. 1987

PB
33a 35,36,37
3.00
9 Ned.A 2002 1376-1378, zegels en blokje
2.00
10 Ned.1986-1990 kind. Blokken in orginele verp.
11 Ned.1978-1984 kind.blokn in 1 env inc. Rebus
12 Ned. 1991-1995 k in env.indbl let op tanding

xxx
xxx
xxx
xxx

cat.w
100.00
6.50
54.90
10.00
a 3.50
35.00
4.00

inzet
40.00
3.00
5.50
1.50
3.00
3.00
0.50

xxx

25.00

xxx

13.80

18.00
24.75
28.50

13 Italie FDC 123-150 stedenstempels
14 Ned ca 1903-1922 stempels op ansichtkrten xxx

2.00
3.00
3.00
1.00

2.00
15 Ned ans. Krtn met A,dam stadsgezicht xx
16 Ned 1987 jaarc. In orginele verp.
xxx
17 Ned. 1991 jaarc. In orginele verp
xxx
18 Ned. 1993 jaarc. In orginele verp
xxx
19 Ned. 1994 jaarc. In orginele verp
xxx
20 Ned. 1995 jaarc. In orginele verp
xxx
21 Ned. 1996 jaarc. In orginele verp
xxx
22 Ned. 1997 jaarc. In orginele verp
xxx
23 Ned. 1998 jaarc. In orginele verp
xxx
24 Ned. 1999 jaarc. In orginele verp
xxx
25 Ned. 2000 jaarc. In orginele verp
xxx

29.80
27.60
46.70
51.70
43.80
63.50
55.60
77.50
80.60
98.60

26 SW Africa 1973 1zll mist hta 2e def.uitg.deci.val.cakteeen xxx
27 Ned. Divers kaartje series
28 Ned. 1968
PB 6eF
29 Ned. 1967
PB 7a
30 Ned. 1968
PB 7bf
31 Ned. 1971
PB 9h
32 Ned. 1971
PB 9h+tb
33 Ned. 1975
PB 16b
34 Ned. Nov. 1999 (winter)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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5.00
4.00
8.00
17.50
27.50
2.50
5.00

4.00
3.00
3.00
5.00
5.00
4.50
6.50
5.50
7.75
8.00
9.50

1.00
1.50
0.50
0.40
0.80
1.75
2.75
0.25
0.75

Vervolg veiling d.d. 20-03-2018
veilinglijst 2
Nr Land
cat.nr Opmerking o/x/xx cat.w
inzet
1 Liechtenstein 444
kleinbogen xx € 20.00 € 2.00
2
“”
“ 723/24
“
xx “ 36.00 “ 3.00
3
“
“ 418
“ cept
xx “ 14.00 “ 2.00
4
“
“ 431
“
xx “ 20.00 “ 2.00
5 V.N. NewYork 606/07
“
xx “
9.00 “ 2.00
6
“
“ 623/24
“
xx “
9.00 “ 2.00
7
“
“ 1992
“
xx “
9.00 “ 2.00
8
“
“ 651/52
“
xx “
9.00 “ 2.00
9
“
“ 1256/65 “
xx “ 30.00 “ 3.00
10
“
“ 627/28
“
o “
9.00 “ 2.00
11
“
“ 1219Ax10 “
xx “
9.00 “ 1.50
12
“
“ 1281/82 “
xx “ 21.00 “ 2.00
13 Suriname
4 t.m.6
“
xx “ 50.00 “ 5.00
14 Faroër Cept 166/67
“
xx : 50.00 “ 5.00
15 Letland Cept 423
“
xx “ 25.00 “ 3.00
16 België
1267.3 rode kruis o “ 18.00 “ 2.50
17 Alderney
blok 4 strip
xx “
7.00 “ 1.25
18 Nederland boekje 11 Rembrandt xx “ 40.00 “ 11.00
19
‘
2089/98 velletje
o “ 10.00 “ 1.50
20
“
V2076
o “ 10.00 “ 1.50
21
“
2196/97
o “
8.00 “ 1.50
22
“
2103
o “
2.50 “ 0.50
23
“
2493/94 velletje
o “ 10.00 “ 1.50
24
“
2297/98
o “
8.50 “ 1.50
25
“
2152/61
o “ 10.00 “ 1.50
26
“
2527
o “
8.00 “ 1.25
27
“
110/113
x “ 11.00 “ 1.50
28
“
114/120
x “ 34.00 “ 7.00
29
“
PZ zuiderzee museum xx
“ 2.50
30
“
“
“
“ xx
“ 2.50 31
Ned.Indië
304/306-309/316-317/321 x 15.00 “ 2.00
32 Curacao
LP53/68
x “ 48.00 “ 5.00
33 Nederland 356A/356D
x “ 120.00 “ 25.00
34
“
332/345 + 4 ongetand x “ 32.00 “ 5.00
35 Suriname
blok 308
o “ 50.00 “ 5.00
U kunt uw telefonische bieding tot 22.00 uur opgeven bij
HLM v.d.Palen 020-6973310 of e-mail statuut80@gmail.com

-7-

