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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
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Amsterdam, 15 februari 2020
Geachte mevrouw Van der Bijl,
Het lukte mij niet u telefonisch te bereiken. Daarom breng ik u op deze wijze mijn
oprechte condoleances over, tevens die van het bestuur en de leden van de
filatelistenvereniging Statuut’80.
Op onze clubbijeenkomst van donderdag 13 februari kregen wij van Gabriel Blik
de mededeling over uw vaders overlijden. We schrokken zeer, aangezien geen
van allen dit verwachtte.
Uw vader was lid van onze vereniging vanaf de oprichting. Hij was een
waardevolle deelnemer aan de bijeenkomsten, met veel kennis. Zelfs bereid een
lezing te geven, zoals een tweetal jaar geleden. Regelmatig nam hij filatelistisch
materiaal mee voor de verloting, waaraan hij ook graag meedeed. Hij nam aan
onze rondzendingen deel en verzorgde in zijn omgeving voor de distributie
daarvan.
Sinds kort doet zijn vereniging SPA, mee met onze rondzending. Daarvoor nam
uw vader de leiding en afhandeling op zich. Helaas, dat duurde heel kort.
Wij zullen hem erg missen op onze avonden Ik zal hem missen in de onderlinge
contacten.
Namens Statuut’80 hoop ik, dat u het verlies van uw liefhebbende vader samen
met uw naasten kunt verwerken, Ik wens u daarbij heel veel sterkte toe.
Met vriendelijke groeten,
Hans van Santen, voorzitter van Statuut’80
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Verslag van de clubbijeenkomst van 13 februari 2020 in Sporthal Gaasperdam.
Zoals gewoonlijk begon de avond met het binnendruppelen van de leden, “ wel
zestien”, en het klaarzetten van meubilair en materiaal. We verwachtten extra
leden van wege de lezing van Rien Krijgsman over poststempels door de post in
Diemen gebruikt.
Maar het werd geen gewone avond. Toen Gabriel Blik binnenkwam vroeg hij, of
we wisten, dat Jan Bijl overleden was. Nee. Dat was voor ons een schok; we
hadden geen bericht gehad en daardoor zijn afscheidsplechtigheid niet kunnen
bijwonen. Jan was een graag geziene gast op onze bijeenkomsten, die
regelmatig de club voorzag van materiaal voor de verloting. Hij verzorgde de
rondzendingen onder onze leden in zijn woonplaats Halfweg, waarvan hij
voorzitter was en sinds kort participeert zijn vereniging SPA, dankzij hem aan
onze rondzendingen. Hij wist veel van het postzegelen, kennis die hij met
genoegen overbracht. Meer bekend werd hij met zijn hobby, het organiseren van
grote postzegel tentoonstellingen/beurzen. Jan was lid van Statuut’80 vanaf de
start daarvan, we zullen hem missen..
Onze bijeenkomst ging toch door en de lezing werd voorbereid. Rien gaf een
usbstick aan Riky, waarna er ernstige vertraging optrad. Op de armatuur van het
televisiescherm was geen usbingang te vinden: niet links en niet rechts. Riky
meende, dat we een laptop nodig hadden. Die ging zij thuis halen, want dat is
dichtbij. Eenmaal terug bleek een wificode nodig te zijn en een verlengsnoer.
Geen code, wel een snoer. Wat nu, Inmiddels had Arthur zijn kennis ook
aangewend, maar dat gaf geen merkbaar resultaat, nou ja, lichte irritatie. Gabriel
deed zijn horloge af en voelde achter het scherm. Goede “gouden” greep: twee
draden tevoorschijn gehaald. Een van de twee was de stickkabel, meteen
herkend door Arthur: hij haalde de stick uit de laptop en stak die in de kabel.
Direct resultaat. De avond was, mede daardoor, gered.
De lezing kon beginnen, na welgemeende dank aan de hulpgevers. Maar eerst
de opening door de voorzitter en de introductie van Rien: enkele kenden hem al.
Hans schonk aandacht aan het plotseling overlijden van Jan v.d. Bijl. En toen,
eindelijk, kon Rien, met beelden, zijn verhaal doen, technisch bijgestaan door
Nicolaas. Hij had een interessante vertelling over de verschillende poststempels
en benamingen van Diemen, met uitvoerige illustraties. Van “oud” tot zeer
“modern”. En waar ze gebruikt werden. Een zeer gemeend applaus werd zijn deel
en een kleine dankbetuiging in de vorm van een envelop werd hem door de
voorzitter overhandigd.
De verloting volgde direct, met de bekende taferelen. Even een pauze, daarna de
veiling. Een goede veiling met vele aankopen.
Nee, geen gewone avond was het. Triestig, een beetje chaotisch, met
een tevredenstellende afloop.
Tot de volgende keer.
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Bedreigde dieren in het grote oerwoud.
Op de sterfdag van Sint Franciscus van Assisi, 4 oktober (1226), staan we stil bij
de rechten van het dier. Werelddierendag is niet alleen bedoeld als gelegenheid
om de huisdieren eens lekker te verwennen.
De heilige Franciscus, stichter van de kloosterorde van de Franciscanen, stond
bekend om zijn grote liefde voor dieren. Bijna acht eeuwen na zijn dood is
Werelddierendag hard nodig om mensen te doen beseffen hoe belangrijk de zorg
voor natuur en dieren is.
In samenwerking met Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaf TPG Post op 4
oktober 2006 het blok uit “Bedreigde Dieren” NVPH nr. 2441.
Op elk van de 12 verschillende postzegels is een bedreigde diersoort afgebeeld:
de netgiraffe, dwergnijlpaard, laaglandgorilla, Aziatische olifant, Indische
neushoorn, Sumatraanse tijger, François langoer (blad aap), tropische vlinder,
Mantsjoerijse kraanvogel, blauwe pijlgifkikker, kleine panda en Aziatische leeuw.
Bijzonder is de gebruikte techniek: op elke postzegel zijn in zogenoemde
isogrammen wetenswaardigheden verborgen over het dier. Met een transparant
filmpje worden de verborgen boodschappen zichtbaar. Als je een postzegel
uitscheurt, verdwijnt er een dier uit het oerwoud. Zo wordt de dreigende
uitsterving van het dier nog eens krachtig benadrukt.
Overgenomen uit geïllustreerd verzamelen

HET IS NOG STEEDS WINTER,
Vandaar een stukje over een bijzondere uitgifte van TGP Post 2 postzegels.
GOING FOR GOLD.
`We gaan voor goud`, was het motto van de Nederlandse deelnemers aan de
Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn. TPG Post stimuleerde deze
deelnemers met een tweetal bijzondere postzegels, Ard Schenk en Yvonne van
Gennip schaatsen echt als de zegels werden bewogen!
Ard Schenk, die op de O.S. van 1972 in Sapporo Japan, kansloos leek na een val
op de 500 meter, won alsof het niets was, meteen maar het goud op de drie
overige afstanden. Yvonne van Gennip was al net z´n kanjer. Zij haalde voor
Nederland op de O.S. van 1988 in het Canadese Calgary drie gouden medailles
binnen. Omdat zij vlak voor deze spelen nog aan haar voet geblesseerd was
geraakt, waren haar overwinningen een grote verrassing. Yvonne had de OostDuitse schaatsers, die toen niet te verslaan leken, achter zich gelaten.
Ard, en Yvonne, wonnen op spectaculaire manier en zij zijn ook op een
opvallende en unieke wijze op de postzegels vereeuwigd. Dankzij de
geavanceerde
Lenticulaire technologie, waarmee bewegende beelden kunnen worden
weergegeven op postzegels, schaatsen ze na jaren opnieuw op het Olympische
ijs. een primeur op de Europese postzegelmarkt.
Het zogenoemde lenticulair effect is een specialistische druktechniek waarmee
diepte en beweging kunnen worden gereproduceerd. Voor dit proces worden
ruwe beelden met behulp van een computeralgoritme bewerkt. Het materiaal
bestaat uit minuscule randjes of lenzen. De beelden worden altijd op de
achterkant van het lenzenmateriaal gedrukt. Die techniek maakt dat, wanneer je
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het beeld beweegt, het net lijkt of Ard en Yvonne echt aan het schaatsen zijn.
Om deze postzegels te maken, zijn veel filmbeelden bekeken.
Vooral voor de postzegel van Ard, was het een opgave het juiste materiaal te
selecteren. In die tijd ging het om buitenopnamen en daar kwam nog bij dat het
uitbundig sneeuwde tijdens die spelen. Dat kwam de beeldkwaliteit niet ten goede
en ook hielp het niet mee, dat de weergave van kleuren nog niet zo volmaakt
was, verzucht ontwerper Miguel Gori. Op de postzegels is deze strijd tegen het
weer en de techniek niet te zien. Integendeel, het werd een kernachtig sober
ontwerp, waarin de beweging van het filmbeeld ook is te zien in de belettering van
de postzegels. NVPH 2415/2416

Karel Appel
“Ik rotzooi maar een beetje an. Ik leg het er tegenwoordig flink dik op, ik smijt de
verf er met kwasten en plamuurmessen en blote handen tegenaan, ik gooi d’r
soms hele potten tegelijk op” Deze uitspraak van Karel Appel (1921-2006) in 1955
in Vrij Nederland was humoristisch bedoeld, maar werd door veel sceptische
critici verkeerd opgepakt. De op 3 mei 2006 overleden beeldende kunstenaar
kwam er jaren later (in 1984) nog eens op terug. Ik kan nu met verf alles doen wat
ik wil. Maar het is nog steeds een strijd, een gevecht. Op het ogenblik zit ik nog in
de chaos. Maar het is nu eenmaal mijn aard om de chaos positief te maken. Dat
is tegenwoordig de geest van onze tijd. We leven altijd in een verschrikkelijke
chaos, en wie kan de chaos nog positief maken?. Alleen de kunstenaar”.
Karel Appel had toen al een lange zegetocht achter de rug. Hij werd een van de
beroemdste beeldend kunstenaars van deze tijd, won onder andere in 1954 de
Unesco-prijs op de Biënnale van Venetië. Vanaf dat jaar kreeg hij ook
solotentoonstellingen in Parijs en New York. Nadat hij in 1960 de Guggenheim
international Award in New York won, lagen de Verenigde Staten voor hem open.
In het voorjaar van 2006 ontwierp Karel Appel de postzegels van de Nationale
Weken van de Kaart. Het bleek zijn laatste werk te zijn; de kunstenaar heeft het
uiteindelijke resultaat nooit gezien.
Met de Nationale Weken van de kaart wil de Stichting Wenskaart Nederland het
verzenden van wenskaarten stimuleren. Dit jaar kreeg iedereen die (voor
minimaal vijf euro) drie wenskaarten kocht het postzegelvelletje met 3 postzegels
cadeau. NVPH nr 2438 d.d. 01-09-1006
Een “echte” Appel was even binnen handbereik.

200 Jaar Koninklijk
Onderscheiding voor bedrijven met voorbeeldfunctie.
Twee eeuwen geleden werd het predicaat Koninklijk voor het eerst ingevoerd.
Koning Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland, volgde daarmee het
beleid van zijn broer, keizer Napoleon Bonaparte, die met het predicaat Keizerlijk
de belangrijkste instellingen in Frankrijk aan zijn kant schaarden.
Tweehonderd jaar later is het predicaat gegroeid tot een zeer waardevolle en
prestigieuze onderscheiding voor Nederlandse organisaties met een meer dan
uitstekende staat van dienst. Dat komt vooral doordat onze monarchie zich steeds
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aanpast aan de heersende tijdgeest. Zo heeft koningin Beatrix duidelijke regels
vastgesteld wie voor het predicaat in aanmerking komen. De vereniging, het
bedrijf of de instelling moet aan strenge voorwaarden voldoen. Met deze
regelgeving nam de waarde van het predicaat “Koninklijk” als onderscheiding toe.
De 550 koninklijke bedrijven, verenigingen en instellingen in ons land hebben een
voordbeeld functie. De kroon, het symbool voor het predicaat, kun je beschouwen
als het eerste bedrijfskeurmerk ooit.
“Op de gouden postzegel/blokje NVPH nr. 25192007 van 6.50 euro staan maar
liefst tweehonderd kronen, een voor elk jaar van het jubileum”’.
Voor de kroon in het midden is een laagje echt goud gehanteerd.

100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging
Duizenden manieren om van paddenstoelen te genieten
Liefhebbers van paddenstoelen kunnen eindeloos genieten. Niet alleen zijn er in
Nederland meer dan vierduizend soorten paddenstoelen, ook zien die er in elke
groeifase anders uit. Kijk alleen maar naar de manier waarop ze zich
voortplanten. De inktzwam laat aan het eind van zijn leven sporen met inkt op de
bodem vallen. Het nestzwammetje slingert die sporen weg. Op het
postzegelvelletje
NVHP nr. 2593-2602 staan de groeiprocessen van de inktzwam, de aardster, de
vliegenzwam, de nestzwam en de inktzwam. Al deze paddenstoelen komen in
Nederland voor, liefhebbers kunnen hun hart ophalen.

Twaalf maanden jarig!.
Sterren suggereren oneindigheid.
De tekens van de zogenoemde dierenriem zijn de twaalf bekende sterrenbeelden.
Elk sterrenbeeld hoort bij een bepaalde periode van het jaar.
Op het postzegelvel NVPH nr. 2581-2592 “twaalf maanden jarig!” zijn alle
sterrenbeelden van de dierenriem met elkaar verbonden. De teksten op het
velletje postzegels omschrijven een karaktertrek van de sterrenbeelden. Die
teksten vertellen van boven naar beneden en van links naar rechts veel over de
relaties tussen mensen. Doordat de teksten aan de boven en onderzijde als het
ware van het postzegelvel aflopen, ontstaat de suggestie van oneindigheid. Het
lijkt of de teksten uit het niets komen en ook weer in het niets, het heelal,
verdwijnen.
Joana Mühlenbrock, grafisch ontwerper bij bureau Fabrique en lid van het
ontwerpteam van de postzegels “twaalf maanden jarig!”, legde over de postzegels
een netwerk van sterren en sterrenbeelden, van stralend wit tot nachtelijk
grijsblauw.

Het onderwerp van de Europa-CEPT-postzegelverzameling.
Het onderwerp van 1992 was: Columbus ontdekt Amerika.
Christophorus Columbus (1451-1506) was er als jonge zeeman van overtuigd
geraakt dat Indië via een westelijke route bereikt zou kunnen worden. Hij hechtte
geloof aan de beweringen dat de aarde rond was.
In 1492, 500 jaar eerder kreeg hij van het Spaanse vorstenpaar Ferdinand en
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Isabella van Castilië steun om een expeditie uit te rusten. Drie karvelen voeren
uit, waaronder zijn vlaggenschip de Santa Maria. De vloot vertrok op 3 augustus
1492. Op 12 oktober werd de kust van het Eiland Guanahani (Watling Island, San
Salvador) bereikt. Na de constatering dat het slechts een klein eiland was, werd
verder gevaren en werden de kusten van CUBA en Haïti bereikt.
Op 16 januari 1493 ondernam Columbus de thuisreis.
500 jaar Amerika en de Olympische Spelen van Barcelona Spanje in 1992 waren
voor postzegel verzamelaars objecten voor beeld verzamelingen.
Nr Land

datum uitg. kat.nr opmerkingen

xxx nominaal inzet

Veilinglijst 1 d.d. 12.03-2020
1 Nederland
2
“
3
“
4
“
5
“
6
“
7
“
8
“
9
“
10
“
11
“
12
“
13
‘
14
“
15
“
16
“
17
“
18
“
19
“
20
“
21
“
22
“
23
“
24
“
25
“
26
“
27
“
28
“
29
“
30
“
31 Diversen
32 Nederland
33
“
34
“
35
“

20-05-2003
2182-2171
xxx
2003 2209-2271 2391-2438-2444
xxx
23-09-2003
2199-2208
xxx
25-11-2003
V2212-2230 kerst
xxx
09-12-2004
V2233-2242
xxx
09-12-2004
2 V 2170-2171
xxx
02-01-2004
Dienst V 059-060
xxx
23-06-2004
V2272-2281
xxx
10-05-2004
V2260-2269
xxx
04-07-2004
2x V 2282-2283
xxx
24-09-2004
V 2285-2294
xxx
25-11-2004 V2296-2305+V2306-2315 xxx
25-02-2005
V 2325-2334
xxx
22-03-2005
blok 2335-2336
xxx
05-04-2005
V 2336-2339
xxx
01-09-2005
blok 2349
xxx
08-10-2005
V2352-2361
xxx
24-11-2005
V2371-2380+2381-2390 xxx
04-10-2006
blok 2441
xxx
23-11-2006
V2446-2455+2456-2465 xxx
01-04-2006
blok 2566-2567
xxx
22-11-2007
V2530-2539+2540-2549 xxx
01-09-2008
V 2581-2592
xxx
01-10-2008
V 2593-2602
xxx
16-11-2008
V 2609-2618
xxx
12-05-2008
serie 2645-2649
xxx
10-01-2009
V 2623-2634
xxx
04-07-2009
2652-2657
xxx
04-08-2009
V 2658-2663A
xxx
25-08-2009
2664-2668
xxx
2512-A-2619-2682
xxx
22-09-2009
2670-2671
xxx
01-10-2009
2672-2681
xxx
17-11-2009
V2684-2693
xxx
07-04-2009
2641
xxx
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3.90
1.95
3.90
5.80
3.90
3.90
10.00
3.90
3.90
5.00
5.45
5.80
3,90
4.15
2.35
1.27
3.90
5.80
4.70
5.80
2.65
5.80
5.30
4.40
3.40
2.20
5.30
4.60
5.70
2.20
1.65
4.40
4.40
3.40
2.65

2.75
1.35
2.75
4.05
2.75
2.75
7.00
2.75
2.75
3.50
3.85
4.05
2.75
2.90
1.65
0.90
2.75
4.05
3.25
4.05
1.85
4.05
3.70
3.10
2.40
1.55
3.70
3.20
4.00
1.55
1.15
3.10
3.10
2.40
1.85

Kavel
Nr Land

kat.nr opmerkingen

1 Oostenrijk
2 Duitsland
3
“
4
“
5 Nederland
6
“
7 Vaticaanstad
8 Diversen
9
10
“
11
“
12
“
13 Nederland
14
“
15 Diversen
16
“
17
“
18 Zwitserland
19
“
20 Diversen
21 Guernsey
22 Diversen
23 Isl of Man
24 Hongarije
25 DDR
26 Europa
27 Nederland
28 ‘
“
29
“
30
“

1000 kronen bankbiljet 02-01-1902
10.00
Reichsbanknote 1000DM 21-01-1910
30.00
“
10000DM 19-01-1932
20.00
10 miljard DM Berlijn 01-01-1923
10.00
1200 B 10 x velddeel
xxx
6.50
172 B 25x blok/veldeel
xxx
12.50
diverse zegels xxx+ munt Joh.Paul ll rond
kaartje met vogels div.landen 16x xxx/0
kaartje met schepen 18 zegels
xxx/0
kaartje met locomotieven 7 zegels xxx/0
kaartje met vliegtuigen 14 zegels xxx/0
Kaart met bloemen 17 x rozen/vetplant xxx/0
veldeel, linker strip 10 zegels
xxx
5.00
insteekboek zeer gevarieerd
xxx/0
20.00
insteekboek ruimtevaart leuk
xxx/0
30.00
insteekboek sport zeer gevarieerd xxx/0
insteekboek Europa + uitstapje
887-89 Michel
0
1.00
874-877 PJ
xxx
2.75
insteekboek met van alles
Channel ils Europa vellen 2x20 1983
insteekalbum vnl Olympische Spelen
pakketje zegels 1e dag e.d.
Dik insteekboek
Leuchturm album
CEPT 5 Davo albums Verenigd Europa
1e dag bladen 1 t/m 61
2 Davo albums
4 stokboeken
verrassingsdoosje FDC’s, zegels, blokken e.d.

0/x/xx

Vervolg zegels betreffende Duitse Bezetting Servië/Serbien
31 DB Servië
02-06-1941
1 - 15
x
32
“
24-06-1941
1 – 8 porto
x
33
“
10-07-1941
16 – 25
x
34
“
28-07-1941
26 – 30
x
35
“
01-09-1941
31 - 45
x
36
“
22-09-1931
46 - 49
x
Serie blokken kolen en staal gemeenschap K.S.Z.E.
37 Hongarije
1980
blok 147 A
38
“
1982
blok 159 A
39
“
1983
blok 168 A
40
‘”
1985
blok 160 A
41
“
1985
blok 179 A

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

kat/prijs

1.00
2.00
2.00
1.00
0.70
1.25
1.00
0.50
0.90
0.35
0.70
1.75
0.50
2.00
5.00
3.00
2,00
0.20
0.30
4.00
3.00
5.00
4.00
5.00
10.00
30.00
7.50
20.00
15.00
25.00

27,00
21.00
66.00
30.00
21.00
5.00

1.50
1.00
5.00
3.00
2.00
0.50

4.00
4.50
4.50
6.00
5.00

1.00
1.15
1.15
1.50
1.25

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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inzet

Collegaverzamelaar Peter Logchies, 1948
Het was guur
buiten. Veel en harde wind. Nu eens niet met koffie, maar met een heerlijk
tripeltje doken Peter en ik de hobbykamer in om het interview af te nemen.
Daar stond op een schildersezel een onaf schilderijtje te wachten op
voltooiing. Schilderen als liefhebberij beoefent hij al jaren en sinds kort
samen met zijn twee broers. Zijn stijl is impressionistisch. Hij heeft het plan
om een keer een uitzonderlijke postzegel als schilderij uit te vergroten. Een
andere hobby is bridgen. Hij is in Hoofddorp voorzitter van een kleine,
gezellige en sociale bridgeclub; sociaal, omdat mensen met een kleine
handicap gewoon meedoen in de spelen, eventueel met onpartijdige hulp.
Nog meer hobby’s zijn vissen, tafeltennissen, klussen en caravannen.
Postzegelen - dat willen we eigenlijk weten - doet hij van af zijn tiende jaar,
toen nog samen met het vergaren van speldjes en sigarenbandjes. Hij ging
naar de postzegelmarkt, om te kijken, niet om te kopen. Het verzamelen
raakte in de vergeethoek, maar toen zijn zoon ongeveer zes jaar oud was,
vond Peter zijn oude album weer, en herbegon hij het verzamelen, samen
met zijn zoon en dan vooral sportzegels, want dat vond de kleine leuk. Het
was nog geen “achter-elkaar-door-verzamelen”: maar zo-nu-en-dan. Doordat
hij mij serieus bezig zag met postzegels, is hij langzamerhand zelf ook
serieuzer gaan verzamelen. Zo goed, dat een kennis die bij de post werkte
nieuwe uitgiften voor hem meebracht (wel betalen natuurlijk). Dat voldeed
eigenlijk niet, want die waren ongestempeld. Hij verzamelt het liefst
postzegels met een verhaal, dus gestempeld. Na zo’n twee jaar werd die
toelevering dan ook gestopt. Daarna kwam het aan op krijgertjes. Dat liep
niet hard. Hij ging ook vogels, schepen, fietsen en bomen op postzegels
verzamelen. Met krijgertjes wordt de verzameling maar langzaam groter.
Kortom: lid worden van een postzegelvereniging leek hem een prettige
oplossing. En zo werd hij lid bij Statuut80. Hij vindt veel plezier in het
doorvorsen van de vijfcentboeken en het uitpluizen van de rondzendingen.
Heel leuk vindt hij het contact met medeleden. Hij kan er veel leren van
medeleden en van de lezingen. Met zijn kleinzoons postzegelt hij ook. Hij
probeert de interesse door te geven door, zo nu en dan, dozen met leuke
plaatjeszegels op tafel te zetten en dan mogen zij met pincet en loep die
zegels er uit halen die zij mooi vinden en in een eigen stockboek te stoppen.
Een bijzondere actie: een om na te volgen. Overigens, als hij bij de verloting
iets wint, dan pakt hij heel vaak de voor zijn kleinzoons interessante prijzen.
Hans van Santen

