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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 december  2019 (BINGO) 

   
    9  januari  2020 
  13  februari  2020 
  12  maart  2020 
    9  april  2020 
  14  mei  2020 
 
 
 
Verslag van de bijeenkomst van 14 november in de kantine  
van de Sporthal Gaasperdam. 
Ik was blij, dat Riky me met de auto kwam halen. Vier zware tassen met 
kavels voor de veiling had ik nooit lopend in de hal gekregen. Even na 
zevenen arriveerden we. Daar werden we door de reeds aanwezigen 
hartelijk begroet. Meteen aan het werk, want de tafels moesten verscho-
ven, om de veiling op uit te stallen en om het een beetje knusser te krij-
gen. Vele handen maken licht werk, want terwijl Riky de loten verkocht 
en ik de veiling uitrolde, zetten andere de stoelen voor de stuiverboeken 
klaar en de kratten met de boeken erop. Waarop iemand zei: “Waarom 
zetten we die stoelen niet naast de kast. Dan hoeven we de zware krat-
ten niet zo ver te sjouwen”. Nooit eerder aan gedacht. Een stuk prakti-
scher. Om acht uur opende de voorzitter de vergadering. 
Hem werd direct gevraagd naar zijn bevindingen van de Postex. Hij, ik 
dus, had kritiek op de geringe grootte van de tentoonstelling en de on-
overzichtelijkheid van de kaders. Anderen stemden daar mee in.  
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De verklaring voor de afmeting was, dat deze Postex geen nationale 
 tentoonstelling was –die was in Gouda geweest – waardoor de allure 
geringer was, dan we gewend waren. Zonde, we moeten nu maar af-
wachten, of de volgende de belangstelling weet te behouden.  
Zo, nu enkele huishoudelijke mededelingen: 

1. De vereniging heeft een schenking van de familie Groen ge-
kregen in de vorm van een postzegelverzameling, met de 
opmerking: “Mocht er een klapper gemaakt worden, dan de-
len we graag mee” Over hoe we met de verzameling omgaan, 
was de familie goed te spreken: veilen, als prijs bij tombola en 
bingo en het overige naar een goed doel. Namens Statuut’80 
gaat er een bedankbrief of e-mail naar familie Groen. 

2. De filatelievereniging SPA wil deelnemen aan onze rondzen-
ding. Het bestuur heeft zich akkoord verklaard. 

3. De Grote Club Aktie is nog gaande. Koop dus loten bij Riky 
(dit is geen gebod maar een aanmoediging). De loten kosten 
3.00 euro en 2.40 euro komt aan Statuut toe. Mooi he? 

4. De Bingo is door Riky geheel klaargestoomd, gepakt en staat 
op scherp. Kom dus allemaal op 12 december voor de laatste 
bijeenkomst van 2019 naar de sporthal en feest mee!. Ook 
als je nog nooit geweest bent: KOM. De ervaring leert, dat 
degenen, die  voor het eerst komen de mooiste prijzen weg-
halen. Een lekkermakertje?  Tombolaloten kosten 0.10 euro-
cent per stuk, voor de levensmiddelenmandverloting kosten 
de loten 1.00 euro (Je weet niet wat je ziet, als je hem wint: 
we hebben ervaringsdeskundigen) en de bingokaarten kosten 
1.50 euro per blad. Nou? Komen toch?!. 

5. Betaal op tijd, voor 2 december 2019, uw contributie.  
Riky zegt anders de levering van uw Maandblad stop. 

6. Er liggen een aantal zaken te koop en te geef op de tafel bij 
Riky: Nederlandse FDC’s voor  0.10 eurocent, eerste dag 
kaarten en boeken voor 0.25 eurocent en doosjes postzegels 
voor 1,00 euro per stuk. Gratis zijn de posters van het Pael-
huys. Karel heeft uit twee vakken bestaande  albums te koop 
voor een schappelijke prijs. Ook voor de niet aanwezigen. 

Na een korte pauze, waarin enkele leden hun gezondheid testten, kon 
de tombola beginnen. Er lagen weer prachtige prijzen, waardoor de ani-
mositeit, sorry, de animo sterk steeg en de spanning niet meer gewoon 
te snijden was, maar door een lasapparaat aan stukken gesneden moest 
worden. De prijzen en binnenkomertjes vlogen van tafel. Weer een korte 
pauze en toen de veiling.  
 
    -2-    

GEEN VEILING oorzaak ONS JAARLIJKS FEESTJE 
 
Openbare Bibliotheken. 
Waarom dit onderwerp. In 1892 werd in Utrecht de Openbare Volkslees-
zaal geopend. Deze leeszaal was het fundament voor de openbare bibli-
otheek zoals we die vandaag de dag kennen. De eerste openbare biblio-
theken ontstonden op initiatief van de burgerij, zij wilden bibliotheken 
voor iedereen, ongeacht rang of stand, met een vrije toegang voor ieder 
die dat wenste. De vrije toegang en de wil om alle mensen de kans te 
geven te lezen en zich te ontwikkelen, betekende voor de bibliotheek-
collectie, dat deze zodanig  moest worden samengesteld dat iedereen 
ook iets van zijn of haar gading moest kunnen vinden. Dat credo geldt  
nog steeds voor openbare bibliotheken. Ze zijn er voor iedereen jong en 
oud. 
Voor postzegelverzamelaars is de openbare bibliotheek een uitkomst. 
Waarom, als u de catalogus nummers wil weten plus de catalogus prijs 
van een zegel die u zoekt, dan bent u in de gelegenheid daar, niet van 
ieder land, wel van de Europese landen, de catalogus te lenen, zodat u 
thuis, op uw gemak het een en het ander uit kan pluizen. 
Op 1 oktober 1991 gaf PTTpost  2 zegels uit  met dit onderwerp NVPH 
Nrs 1461/1462. 
    

128 Jaar Munt- en Penningkunde. 
Er zijn verzamelaars, die in plaats van postzegels, munten of bankpapier 
verzamelen, vandaar iets over dit onderwerp. 
In 1891 besloten enige Nederlandse numismaten (munt- en penningen-
kenners), tijdens het in Brussel gehouden eerste Internationale Numis-
matische Congres, om ook in Nederland een genootschap op te richten, 
dat zich bezig zou houden met de bevordering van de kennis  van munt- 
en penningkunde. Op 12 juni 1892 vond in Amsterdam, in de zalen van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, de oprichtingsvergadering 
plaats. Het Genootschap stelt zich ten doel de beoefening  en de ver-
breiding van de munt-  en penningkunde in de breedste zin van het 
woord te bevorderen. Het tracht dit doel te bereiken door onder andere 
het houden van lezingen, het uitgeven van publicaties, het organiseren 
van tentoonstellingen, enzovoorts. Op die manier steunt en stimuleert 
het Genootschap iedereen in Nederland die, hetzij beroepsmatig, dan 
wel als amateur, zich bezig houdt met munten, penningen en papiergeld. 
Op 19 mei 1992 gaf PTTpost een zegel uit  t.g.v. 100 jaar Munt- en Pen-
ningkunde, NVPH nr 1529,   
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Waarom dit onderwerp aan de orde gesteld. De vakbewegingen waren 
groot, maar door het te veel en lang goed draaien van sociale en maat-
schappelijke situaties en door de tevredenheid van de werknemers was 
er  een enorme teruggang in hun ledenaantal ontstaan. Het lukte de 
vakbewegingen toch niet nog meer welstand voor elkaar te krijgen daar 
waar nodig en gewenst. De vakbonden bereiken toch niets voor ons en 
dus werd massaal het lidmaatschap opgezegd. Van Regeringswegen 
wordt heden een betere en goed draaiende economie  voorgeschoteld, 
maar meer beloning voor de arbeiders in sociale sfeer worden niet beter. 
Dus zijn de vakbewegingen druk bezig het ledenbestand aan te vullen. 
Het onderwijs was de eerste vakgroep die aan de bel trekt, de in de ge-
zondheid werkende werknemers, de politie, de brandweer en ga zo nog 
maar even door. Het zijn allemaal werknemers, waar Nederland geen 
winst op kan maken. Zij zijn nodig en ze betalen belasting, dus een ca-
deautje uit eigen doos, Nodig om het geheel draaiende te houden Nu is 
de vraag wie zijn de volgende. Die hebben zich ook al aangemeld de 
Boeren, maar die worden op een andere wijze beloond  Het nieuwe ge-
loof dat Nederland alleen in staat zal zijn, de ondergang van onze pla-
neet tegen te houden, dus daar moeten de Boeren maar vast mee be-
ginnen. Ene voetbal trainer van Gaal zei, toen hem vragen werden ge-
steld, Zijn jullie zo wijs en ik zo dom. Een stukje Politiek, ik stop er maar 
mee, we komen hier toch niet uit, dus  is postzegels verzamelen een 
veel leukere hobby De PTT gaf op 7/02/1989 een serie van 2 zegels uit 
met de NVPH nummers 1421/1422 

 
Milieu (een onderwerp dat ons allemaal aangaat) 

Bijna zo’n 60 jaar geleden werd de bescherming van natuur en milieu 
beschouwd als een merkwaardige liefhebberij. In de zestiger jaren ech-
ter groeide het besef dat natuur- en milieubescherming een “must” wa-
ren. Brede lagen van de bevolking kwamen in touw en ook de politiek 
ging zich over milieuproblemen buigen. Dit groeiend besef kwam vooral 
op gang door grote rampen met olietankers en opslagplaatsen voor 
chemische stoffen, lozingen van giftige en radioactieve stoffen in de vrije 
natuur en massale luchtverontreinigingen. Goede  technologische oplos-
singen om de problematiek aan te pakken komen nog steeds weinig 
voor. De beste oplossing van de milieuproblematiek is voorshands nog 
de terugdringing daarvan.   
Volgens de huidige Nederlandse regering is zij daar nu druk mee bezig, 
maar misschien dat de “behandeling” wat “slimmer” en vooral “goed uit-
gezocht” en dan ook nog duidelijker voorgesteld kan worden, dat voor-
komt in ieder geval veel roering. PTTpost gaf al op 30 januari 1991 een 
3-tal zegels uit met dit als onderwerp. NVPH nrs 1462-1464 
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De veilingmeester kon zo nu en dan het tempo niet meer bijhouden en 
verkocht, probeerde te verkopen, voor prijzen met de hoogte van de vei-
lingkaarten, te beginnen bij 20.00 euro, i.p.v. de inzet van bijv. 0.30 eu-
rocent. Hij kon nog tot de orde worden geroepen. Toen ging het wel 
weer. Er werd dus goed verkocht. Goed voor de leden en goed voor de 
club. Alweer een leuke en gezellige bijeenkomst, die aan een einde 
kwam. Ook nu maakten vele handen het werk licht en was alles snel 
opgeruimd en  rechtgezet.  Iedereen ging weer naar huis, met eigen ver-
voer, dankzij een lift, of met het busje. 
“Tot de volgende keer “ Tot de SINTERKERSTBINGO. Jij ook?. 
                                   Hans van Santen 

 
Mededeling van het bestuur. 
We kunnen er niet omheen –we worden een dagje ouder.- Deze weten-
schap is niets nieuws, maar soms leidt deze gedachte tot overwegingen, 
waar we nog niet aan willen, helaas, toch aan moeten toegeven. Er komt 
geheid een moment, waarop we vinden, dat we de collectie moeten in-
krimpen, of, nog minder aantrekkelijk, helemaal moeten stoppen met 
verzamelen. Gedeeltelijk, dan wel geheel van de hand doen is dan een 
mogelijkheid. Als kinderen, andere familieleden, vrienden en kennissen 
geen belangstelling hebben, de collectie voort te zetten, wordt het laten 
veilen van de zegels een noodzakelijk kwaad. U weet, hopen wij, dat Uw 
club Statuut’80 u een helpende hand kan bieden. En altijd in overleg met 
u. Deze hulp is belangeloos: u bent de club niets verschuldigd hiervoor. 
Wij brengen, als u wilt met u erbij, uw collectie naar de veiling van  
Corinphila in  Amstelveen, Het voordeel voor Statuut’80 is, dat het ve i-
linghuis vijf procent provisie aan de club uitbetaald, als dank, dat wij met 
uw verzameling naar hun zijn gegaan. 
Deze procedure wordt geleid door Statuut’80. 
Maar….. U wilt de controle zelf hebben en alles zelf regelen. Uitstekend, 
natuurlijk. De club helpt alleen, wanneer u dat wilt. 
Mocht u besluiten uw zegels bij Corinphila te laten veilen, vragen wij u te 
melden, dat u lid bent van Statuut’80, zodat de vijf procent toch aan ons 
(Statuut’80) wordt uitbetaald. Nogmaals: u kost dat niets. De club is u er 
zeer dankbaar voor.  
Namens het bestuur, Hans van Santen voorzitter.  

 

    Het Bestuur van Statuut´80  WENST U, EN DE UWEN 
          PRETTIGE SFEERVOLLE KERSTDAGEN 
          EN EEN KNALLENDE JAARWISSELING. 
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Willem lll  en Marij ll Stuart 
Op 17 juli 2020 is het 332 jaar geleden dat een Engelse admiraal een 
door zeven notabele landgenoten ondertekende uitnodigingsbrief aan 
een Nederlandse stadhouder overhandigde.  
Deze stadhouder was Willem lll  van Oranje. Zij vroegen hem om in En-
geland hun land orde op zaken te komen stellen. Willem lll gaf gehoor 
aan de uitnodiging. 
In vier maanden tijd had hij alles klaar voor een expeditie met 250 sche-
pen. Op 15 november 1688 zette zijn leger voet aan wal in Zuid Enge-
land. Jacobus ll, het toenmalige staatshoofd, vluchtte naar Frankrijk. 
Op 11 april 1689 werden de Nederlandse Prins Willem lll en zijn gemalin, 
Prinses Mary ll, samen gekroond tot koning en koningin van Engeland, 
Schotland en Ierland. 
Stel je eens voor als die Oranje klant inderdaad alles goed had geregeld, 
dan spraken Engelsen nu Nederlands en was de Brexit niet aan de orde 
Op 14-06-1988 gaf de PTT een zegel uit nr 1407 NVPH 
Overgenomen uit geïllustreerd verzamelen met een kleine toevoeging. 

   

130 jaar Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond. 
Hoewel voetbal in Nederland al veel langer bestaat dan 130 jaar, is in 2019 het 
jaar dat de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 130 jaar bestond. 
Het Voetbal is nog steeds volksport nummer een in Nederland, daarover be-
staat geen enkele twijfel. Bijna een miljoen mensen speelt elk weekeinde in 
georganiseerd verband een partijtje en beleeft daaraan soms veel plezier. 
Naast actieve ontspanning biedt de voetbalsport ook passieve recreatie. Tien-
duizenden voetballiefhebbers bekijken de wedstrijden in het betaalde voetbal en 
een veelvoud bezoekt de duels die de ongeveer 4200 amateurclubs wekelijks 
afwerken. In 1978 kon de KNVB na een bloeiperiode van het Nederlands Elftal 
het miljoenste lid inschrijven. Na een behoorlijke terugval verdwenen vele ama-
teur verenigingen, dus “leden” en door samenvoegingen van verenigingen. 
Maar dankzij het succes van Oranje tijdens het Europese Kampioenschap in 
1988 naderde de KNVB opnieuw de magische grens van een miljoen leden. 
Dit kwam mede door het gaan deelnemen van het “damesvoetbal” dat logi-
scherwijs de ledenbestanden van vele verenigingen toenamen en dus ook van 
de KNVB, waardoor de grens van een miljoen deelnemers weer ontstond. 
Door het opzetten van de diverse zgn. “voetbalscholen” door de meeste betaal-
de “voetbalverenigingen”  werden er vooral in het jaar 2019 door jonge talentvol-
le voetballers, die mede door goed georganiseerde scholing Nederland weer op 
de kaart hebben gezet. Een prachtig voorbeeld hoe het kan lopen als men zo’n 
10 jaar van z’n leven infesteert. Voor enkele onder hen, zij het enkele jaren la-
ter, salarissen dat van 4 x een Minister-President kunnen  gaan  “verdienen”.  
En nu maar hopen op een succesvol EK in 2020. 
Ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de Koninklijke Nederlandsche 
Voetbalbond gaf PTT post op 05-09-1989 een postzegel uit NVPH nr. 1483 
Gedeeltelijk overgenomen uit geïllustreerd verzamelen met aanvulling van de redacteur    
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Een heel ander onderwerp Vincent van Gogh (1853-1890) 
Van alle grondleggers van de `schilderkunst` van deze eeuw is Vincent van 
Gogh waarschijnlijk nog steeds de meest bekende en meest populaire kunste-
naar. Aan zijn leven en werk zijn vele en zeer uiteenlopende kunsthistorische, 
maar ook medische en literaire studies gewijd en zijn populariteit is te meten 
aan het aantal reproducties van zijn schilderijen en tekeningen, dat men in alle 
uithoeken van de wereld kan tegenkomen. In de korte periode van tien jaar, van 
1880 tot het jaar van zijn dood 1890, ontstond zijn hele, omvangrijke oeuvre. Hij 
werkte eerst in Nederland; in 1886 ging hij voor goed naar Frankrijk, waar vooral 
de heldere kleuren de emotionele betekenis van zijn werk bepaalden. Daarmee 
werd hij de grondlegger van het latere expressionisme.  
De Nederlandse PTT heeft met het uitgeven van postzegels ook een flinke aan-
dacht geleverd. De 1e zegel waarop het gezicht van de schilder stond afgebeeld 
was in 1940 NVPH nr. 350. Enkele jaren later in 1954 het NVPH nr 645 en weer 
jaren later in 1990 een 2-tal zegels NVPH nrs 1442 en 1443 In 2003 waren veel 
zegels aan de schilder gewijd NVPH nrs 2139-2141 + afwijkingen en het vel 
V2142-51 met afb. van zijn schilderijen.  
Zelfs op de Ned. Antillen werd Vincent van Gogh bekend in 2002 middels een  
4-tal zegels + blok “de Aardappeleters” NVPH nrs 1397-1400 en 1401. En in 
2005 een serie van 6 zegels + blok NVPH nrs1586-1591 en 1592. Ook in 2010  
werd een serie van 4 zegels uitgegeven met de NVPH nrs  2012-2015 plus vel-
letje M270. Ook Aruba heeft in 2010 een uitgifte gedaan van 4 zegels + velletje 
m.b.v. Vincent van Gogh NPVH nrs 450-453 + V450-453. 
Zo ziet men alweer, dat het opbouwen van b.v. een Vincent van Gogh verzame-
ling van postzegels wereldwijd uitgegeven, een leuke bezigheid kan zijn. 
Het hoeft niet alleen die van Vincent van Gogh te zijn, wat dacht u van een ver-
zameling Nederlandse kunstschilders en dan niet alleen het gezicht, maar ook 
hun producties. 
Gedeeltelijk overgenomen van geïllustreerd verzamelen met eigen aanvulling v.d. redacteur 

               

Een andere beweging. De Nederlandse Vakbeweging. 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn vakbonden actief voor de 
belangenbehartiging van hun leden onder wie tegenwoordig ook vele 
uitkeringsgerechtigden. Vakbonden opereren in bedrijven, in bedrijfstak-
ken en ten behoeve van werknemers bij de overheid, het onderwijs en 
allerlei instellingen. Hun belangrijkste doelstellingen vloeien voort uit de 
wens tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart, sociale zekerheid. 
Goede arbeidsomstandigheden, economische zelfstandigheid van de 
werknemer, menselijke ontplooiing en behoud en verdieping van onze 
democratie, waaronder  het uitbreiden van de medezeggenschap in be-
drijven en instellingen. De drie grote vakcentrales die onder andere ook 
deel uitmaken van de Sociaal Economische Raad, zijn de Federatie  
Nederlandse Vakbeweging FNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond      
CNV en de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel NHP. 
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Collegaverzamelaar Eric Binsbergen, 1940 Ergens aan het Amstelkanaal, 
in de buurt van het Okurahotel woont Eric. Hij deed open; ik kwam in een 
knus huis, werd gastvrij met koffie ontvangen: het ingrediënt voor een goed 
gesprek. We gingen de werk- en hobbykamer van Eric binnen, zeer 
persoonlijk ingericht met o.a. oude kaarten van Amsterdam en Leiden. Beide 
steden zijn van levensbelang: Leiden zijn geboorte- en schoolstad; en na 
twee jaar leger, Amsterdam: de stad waar hij studeerde, werkte, trouwde en 
zijn kinderen, een zoon en een dochter, opvoedde. Eric begon met postzegels 
verzamelen rond zijn elfde jaar, met vriendjes. Een vader van zo’n vriendje 
had Nederland compleet, met plakker; zonde vinden we nu. Met een 
klasgenoot ruilde hij een Indonesische FDC voor een correspondentieadres 
van een meisje in Duitsland, om zijn Duits te verbeteren en veroverde van 
een lief meisje de Nederlandse FDC nr. 15 voor een keertje naar de bioscoop. 
Tja, dat kon toen nog. Maar die verzamelwoede duurde niet lang en leidde 
niet tot veel. Studie sociologie en werk in de welzijns- en gezondheidszorg en 
het familieleven belemmerden de filatelie. Na zijn pensionering pakte Eric de 
verzameldraad weer op. Nederland en verder van alles, zonder vastomlijnd 
plan. Nou ja, in zijn jeugd was hij links georiënteerd – en eigenlijk nog steeds 
wel (we hebben o.a. wat gefilosofeerd over het basisinkomen voor iedereen 
en de niet meer te volgen administratieve rompslomp in de 
overheidssectoren), waardoor Oost Europa, Rusland en China wellicht 
speciale belangstelling kregen. Ook Duitsland, België en Spanje spaart hij: tot 
1960. En plaatfouten op Nederlandse zegels. Nieuwe aanwinsten zoekt hij bij 
veilingen als Corinphila in dozen te snuffelen en op een veelbelovende een 
bod uit te brengen. Dat loopt wel eens mis: twee dozen vol Russische kopeke 
zegels uit de tsarentijd, soms een dubbeldrukje en maanden werk. Een 
klapper maken kan ook, met in een doos oud China een incompleet doch 
waardevol eerste postzegelboekje. Overgebleven zegels zet hij terug. Niet 
alle veilinghuizen zijn er erg blij mee, vanwege de geringe opbrengst. Een 
gepensioneerd leven kent meer hobby’s: tennis: binnen en buiten. En 
vakanties. Met een oud campertje heel Europa door. Zo reisden Eric en zijn 
eega eens van Letland naar Sint Petersburg. Aan de grens uren gewacht en 
eenmaal op weg, stond er een houten hokje met een witte streep over de 
weg. Toch doorgereden. En ja hoor, ingehaald door een politieauto en terug 
naar dat hokje. Weer uren wachten, vol onbegrip. Pas nadat Eric enkele 
Hollandse biertjes uit de camper had gepakt werd het feest en konden ze 
hun reis voortzetten.

Hans van Santen




