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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: 14  november  2019

12 december  2019 (BINGO)

Verslag van de clubbijeenkomst van 10 oktober 2019
In de Sporthal Gaasperdam.

Eindelijk, e i n d e l i j k, was het bestuur het eerst aanwezig. En wat dan 
nog? Nou niets, maar het was nog niet eerder voorgekomen. In totaal zijn 
er negen leden gekomen, van twee leden kreeg ik afzeggingen – ik hoop, 
dat de andere, anders zo trouwe leden, geen ziektes of andere 
lichamelijke ongemakken hinderden, maar zoiets onbenulligs als een 
voetbalwedstrijd van het Nederlandse Elftal tegen de Ieren voor argument 
kunnen opvoeren. De bekende taferelen deden zich weer voor: Hans 
legde de kavels neer, Riky verkocht de loten en Goos zette de 
stuiverboeken neer. Tijdens die bedrijvigheden bemoeiden de anderen 
zich met elkaar en werd er druk gepostzegeld. Om  20.00 uur opende 
Hans de bijeenkomst met wat huishoudende opmerkingen:

1 Er liggen flyers voor een tentoonstelling en voor het verkrijgen  
   van de  nieuwe Dag van de Postzegel enveloppe.
   Er liggen enkele boekjes: de dunne voor 0.10, de dik(kere) voor
   0.20 euro, ten bate van de vereniging.
   De loten van de Grote Club Aktie zijn nu aanwezig en te koop 
   voor 3.00 euro. 80% komt Statuur80 ten goede (2.40 dus),  
 2 Voor een nicht van mij had ik delen van haar vaders verzame-
   ling bij ons geveild. De opbrengst heeft zij aan Statuut 80 
   geschonken.    
   Ik heb haar – en haar familie – een bedankmail gestuurd.
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3 Het Paalhuis ontbeert een interview, omdat de geïnterviewde  
    de correcties nog niet had teruggestuurd. Overigens  bleek, dat 
    de post niet iedereen een Paalhuis door de bus had gestoken.
4 De Regiovergadering heeft twee besluiten opgeleverd: er gaat   
   geen Postexbus rijden, want de subsidie is gestopt: er komt  
   geen Filamanifestatie meer, want de organiseerders zijn te oud   
   en te zwak. Als er een vereniging is, die er toch een weet te   
   organiseren, dan kan die misschien financiële steun krijgen –  
   misschien, want dat hangt van de club af. Overigens hebben de 
   verenigingen die Diemen in de organisatie steunden met  
   100.00 euro hun geld teruggestort gekregen – na twee jaar!  
   Lag niet aan Diemen.
5 Ik had de bijeenkomst al geopend en de Rondvraag vergeten,   
   toen Guus mij corrigeerde. Na de pauze dus een restantje hbo. 
   De vraag van Guus betrof de afloop van de septemberveiling. Er 
   bleven nog insteekboeken liggen, toen Karel een bod op een  
   drietal deed.. Wij gingen daarin mee. Guus maakte na de bij-  
   eenkomst, bij een biertje aan de bar, bezwaar en terecht. Ook   
   wij vonden achteraf, dat we dat biet hadden moeten doen, om  
   twee redenen. 1. De veiling was voorbij, 2. De inhoud van de   
   boeken had gebruikt kunnen worden op verlotingen en bingo.  
   Dat dit een les voor ons moge wezen. Onze excuses.

Zo, de hbo nu afgerond. De verloting kon beginnen: bloedstollend. 
Uiteraard had ook degene, die ene, die niet gewonnen had, ook 
gewonnen. Hoe dat gaat? Kom eens kijken op de tweede donderdag van 
november (de 14e). Het duurde lang. Voordat alle prijzen er uit waren, en 
ook, voordat alle hoofden weer van opgewonden rood naar rustig roze 
waren bijgekomen. Na een korte pauze, waarin een ieder zijn eigen 
gezondheid op waarde schatte, ging de veiling van start. Het begon rustig 
en dat bleef zo, met een kleine opleving m.b.t. onbegrip bij het bieden van 
schriftelijke bieders. Deze kalmte had een groot voordeel er werd druk 
geboden en dus geveild. Ook met een kleine groep ontstaat er een 
levendige avond. Wegblijvers hebben ongelijk: met een grotere opkomst 
valt er nog meer te beleven!. Eerst betalen en dan afruimen. Zo gebeurde 
het. Met dank aan Goos die het zware werk deed. Voor een enkeling 
duurde de avond wat langer: de voetbalwedstrijd kon worden bekeken, op 
groot scherm, zonder van de plaats te komen. Tot 14 november.
Hans van Santen 
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12 oktober, dag van de heropening van Sporthal Gaasperdam.

Nee, geen nieuwe filatelistische manifestatie. Of deze gebeurtenis voor 
het voortbestaan van de postzegelarij belangwekkend is, is maar de 
vraag. Belangrijk is het wel. Voor het sportgebeuren in de zuidelijke sferen
in Amsterdam Zuidoost, de wijken Holendrecht, Gein en Reigerbos, in het 
bijzonder, maar ook voor ons cluppie. De buitenkant is verfraaid met 
sportieve beeltenissen en nieuwe letters, de binnenkant voorzien van 
nieuwe vloeren en verven, en gordijnen. Om deze opening extra glans te 
geven waren de gebruikers uitgenodigd hun activiteiten te promoten in de 
kantine, koffie en thee van het huis. Het bestuur van Statuut80 heeft ook 
een “stand” gereserveerd. Dertien sporten en een postzegelvereniging 
bezetten de tafels.  Wij hadden groots uitgepakt: verschillende attributen, 
zoals pincetten, vergrootglas en tandingmeters lagen paraat; de laatste 
Paalhuizen voor het meenemen; twee jaargangen van de Maandbladen 
Filatelie, ook voor het meenemen en nog een reserve jaargang; 
tafelkleden met zegelbeelden en een tentoonstellingskader met 
voorbeelden van verschillende filatelistische verzamelmogelijkheden. Om 
12 uur aanwezig en om 1 uur klonk het startschot. Er was een heuse 
butler die de bezoekers verwelkomde en een ieder zat gereed. Het was 
smerig weer, de hele dag. En hoe gezellig we het met elkaar hadden; we 
hadden er alle tijd voor. Er kwam bijna niemand. 
Mijn vrouw kwam ons nog even supporteren en een hart onder de riem 
steken. Dat was wel een beetje nodig. Het meeste bezoek kregen we van 
de andere tafelhouders: “Ik heb vroeger ook postzegels gespaard”
“Ik heb nog boeken vol zegels ergens thuis,” “Mijn vader spaarde ook. Ik 
niet en mijn kinderen hebben er ook geen belangstelling voor. Is het nog 
wat voor jullie?. Misschien hebben we er een nieuw lid aan overgehouden.
Kortom, een hele dag gratis promotie, zonder, helaas, veel resultaat. 
Maar, zoals eerder gememoreerd, heel gezellig. Drie leden hebben we 
gezien: Dies, die was er ook voor zijn volleybalvereniging, Fred op 
doorreis van een sportevenement naar een muziekuitvoering en Guus, 
voor het feest na de officiële opening ’s avonds. Riky en ij zijn nog even 
gebleven bij dit feest, maar we waren er te gaar voor.

              Ook namens Riky, Hans.  

NOG MAAR EENS EEN OPWEKKING!
U kunt ze nog even bestellen, WAT?
Loten van de Grote Club Aktie a 3.00 euro. Dan steunt u tevens uw 
postzegelvereniging STATUUT80
Eventjes een belletje of mailtje naar Riky  020-6973310

-3-



ROTTERDAM.

Rotterdam staat bekend als een jonge, vernieuwende en internationale 
stad, aan de Nieuwe Maas met de zo typerende nuchtere mentaliteit.
Een stad die ook op onorthodoxe manier nieuwe uitdagingen voortvarend 
wil aanpakken en durf loont om te vernieuwen op allerlei gebied.
In de eeuwen nadat Graaf Willem IV Rotterdam in 1340 stadsrechten 
verleende, bouwde Rotterdam aan een rijke historie. De verbondenheid 
van de stad, gebouwd op een slappe verende bodem, met de rivier is 
hierin de constante factor. De gunstige ligging aan een bocht van de 
Nieuwe Maas zorgde voor welvaart, maar eiste ook een tomeloze inzet en
daadkracht van de Rotterdammers.
Zo moesten zij hun verwoeste stadscentrum en havens na 1945 opnieuw 
opbouwen. Niet voor niets siert de tekst “sterker door strijd” het 
stadswapen. Rotterdam heeft inmiddels een eigentijds stadshart. De 
havens strekken zich tot ruim 40 kilometer in westelijke richting uit. Een 
wereldhavenstad die de motor is van de Nederlandse economie, stelt 
hoge eisen aan wegen, bruggen, tunnels, kademuren, metrolijnen en de 
ondergrondse infrastructuur. Rotterdam heeft dan ook met 
grensverleggende bouwwerken nationaal en internationaal op technisch 
gebied een reputatie opgebouwd.
De Maasstad heeft meer dan een fascinerende skyline. In hoog tempo 
ontwikkelt Rotterdam zich tot aantrekkelijke woonstad met een rijk 
geschakeerd uitgaansleven, een breed aanbod van culturele 
voorzieningen en talrijke evenementen. De vele markante gebouwen 
maken Rotterdam tot de architectuurstad van Nederland. Wat dacht u van 
de organisatie van het Eurosongfestival en de plannen voor, dus dan maar
de lucht in tot 250 meter hoogte.
Stukje uit geïllustreerd verzamelen Mooi Nederland 2005

Iets dichterbij “HAARLEM”
Het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de stad waar niets meer wordt 
geladen. Er liggen voor “de Waag” geen schepen meer. Een deel van 
deze tekst van Lennaert Nijgh staat op de kademuur in Haarlem. Zijn 
standbeeld staat op de Oude Groenmarkt in dezelfde stad.
Haarlem dankt zijn welvarend verleden aan de gunstige ligging van de 
rivier “het Spaarne”. Vanaf de dertiende en veertiende eeuw leverden de 
scheepsbouw en lakennijverheid menig Haarlemmer een aardig loon op.
Ook de maar liefst 120 brouwerijen droegen hun steentje aan de 
voorspoed bij. Monumentale panden zoals het “Teylers Museum, de  
Vleeshal en de Waag herinneren aan “die goede oude tijd”.
Als men Haarlem nadert vanuit Amsterdam lijkt het net of er twee 
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kerktorens naast elkaar staan. De torens van de Grote of Sint-Bavokerk 
lijkt sprekend op die van de Bakenesserkerk. Dat is geen toeval. Na de 
bouw van de Grote Kerk, een laat gotische kruisbasiliek, bleek dat de vier 
kruispijlers het gewicht van de stenen toren niet konden dragen. De toren 
werd afgebroken en naast het schip van de Bakenesserkerk, weer 
opgebouwd. De Grote Kerk kreeg een toren die de pijlers wel konden 
dragen, naar hetzelfde ontwerp. Een andere bijzondere toren is de 
Toneeltoren van de achterkant van de Stadsschouwburg. Deze toren is 
ontworpen letterlijk met het oog op de toren van de Bavo Kathedraal aan 
de overkant van het water.
Eveneens overgenomen uit geilustreert verzamelen Mooi Nederland 2010

Even verder rijden naar `MAASTRICHT`
Maastricht, de meest zuidelijke provinciehoofdstad van Nederland, heeft 
een vrij unieke kerkentweeling. Vlak naast de Sint Servaasbasiliek in 
Maastricht staat de Sint Janskerk. De Sint Servaasbasiliek wordt 
beschouwd als de oudste nog bestaande kerk in Nederland. De Sint 
Janskerk is grotendeels gebouwd met mergelsteen. Wie het `Mestreechs 
beer` wil proeven, kan de terrasjes aan het Vrijthof bij deze kerken niet 
overslaan. Maastricht heeft niet alleen de oudste kerk, maar ook de 
oudste nog overgebleven stadspoort van Nederland. De Helpoort is 
gebouwd in 1229. De poort werd onder andere gebruikt als kruithuis en is 
aan het einde van de negentiende eeuw verbouwd tot woonhuis, De poort 
is vaak gerestaureerd. In de zomermaanden is er een tentoonstelling te 
zien over de geschiedenis van Maastricht als vestingstad.
Het Bonnefantenmuseum met zijn bekende collectie van oude en 
hedendaagse beeldende kunst is een van vele musea van Maastricht.
In 1995 verhuisde dit museum van het historische Bonnefantklooster naar 
een modern gebouw even buiten het stadscentrum. Dit nieuwe museum is
door Aldo Rossi ontworpen.
Niet ver van de Sint Servaasbasiliek staat de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek  
In de kapel naast de basiliek staat het genadebeeld van Onze Lieve 
Vrouw, de maagd Maria. De verering van deze `Sterre der Zee` is de 
meest populaire Maria/devotie in Limburg. Bij het beeld steken elke dag 
vele mensen een `bougie`, een kaars, op om hun gebed te ondersteunen. 
Dit Mariabeeld wordt altijd meegedragen in de grote stadsprocessie op of 
rond de feestdag van Sint Servatius, de beschermheilige van Maastricht.
Ook een overname uit Geïllustreerd verzamelen Mooi Nederland 2010 
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Veilinglijst 1  14 november 2019
1   Jersey 197-201  1978 schepen o  0.25
2       “ ?? blok vogels uilen xxx        1.50  1.00
3       “ diverse 84 zegels + FDC o/xxx  3.00
4   Engeland 399 donker/sepia o 65.00  6.00
5 “ 400 sepia/bruin o 60.00  6.00
6   Finland ?? blok vogels xxx   3.50  1.00
7   Nederland PB 3A versnijding xxx  1.50
8 “ ?? 80jr Philatrlik o  1.00
9   Duitsland 1997 Dag v/d Postzegel o  1.00
10 Japan siervel nr 10 Aquarium xxx  1.50
11    “ siervel jaar v/d tijger xxx  1.50
12 Spanje Album 1945-69 vol 15.00
13 Tsjechoslowakije 2 insteekboeken 10.00
14 W.W.F. prachtig album dieren o/xxx   5.00
15 Dit kavel is niet aanwezig
16 Oostenrijk insteek album goed gevuld   4.00
17 Portugal insteek album matig gevuld   3.00
18 Kanaal eilanden niet volledig wel mooi   4.00
19 Nederland 1e dag bladen 1-61 1-15 dubbel+album 10.00 
20 Suriname album 1956-1975 goed gevuld   7.00
21 Nederland Davo album 1980-1993 slecht gevuld   5.00
22 “ Davo album 1977-1988      “        “   5.00
23 “ Davo album 1945-1956 goed gevuld 10.00
24 “ Davo album 1992-1999 matig gevuld   5.00
25 Duitsland Album betreft de Zone’s goed gevuld 15.00
26 Berlijn Davo album goed vol 15.00
27 Duitsland 3 Davo albums 1949-2010 goed vol 50.00
28 Europa Cept 4 Davo albums goed gevuld 40.00
29 Indonesië 17 blokken 6-48 xxx 10.00
30 “ 29 blokken kleine oplage xxx 10.00

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 kaft
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Veilinglijst 2  14 november 2019
1  Island of Man 251-254 1983 xxx   3.00  0.35
2  “ “ 4 series vogels xxx 18.40  2.00
3 “ “ FDC  Uilen 0   3.00  0.30
4 “ “ 2 vel 10 zegels xxx   5.90  1.00
5 “ “ 50-53 + FDC 0   3.00  0.25
6 “ “ 5 x serie + FDC o/xxx 10.60  1.40
7 “ “        28-29 + FDC motoren  o/xxx  1.50
8 “ “        35-38 + FDC o/xxx  0.55
9 “ “        369-380 3xtreinen xxx   7.50  1.00
10 “ “        290-295 + FDC auto’s o/xxx   8.00  1.00
11 “ “  42-45 FDC 0   2.00  0.30
12 “ “ 4 series blok schepen o/xxx 10.10  1.20
13 “ “ 107-110 vliegtuigen   3.00  0.30
14 “ “ 267-271 luchtpost   3.75  0.40
15 “ “ 80-83 + FDC o/xxx     2.50  0.30
16 Oostenrijk 2241-42 blok Panda’s xxx   5.25  0.90
17 “ 2259-61 blok Ford xxx   5.25  1.20
18 “ 2262-65 2003 xxx   7.00  1.50
19 “ 2294-2303 voetbal xxx 18.00  4.50
20 “ 2329-30 Swarovski xxx 22.00  6.50
21 “ zegel borduurwerk xxx  3.00

Van de penningmeester:

Denkt u aan het overmaken van de contributie 2020,
ad € 30,00 op girorekening:
NL06INGB0004966700 t.n.v. Statuut 80
Graag voor 1 december, dat voorkomt dat u tijdelijk wordt uitgeschreven
bij Het Nederlands Maandblad Filatelie.
De automatische incasso vindt plaats in de laatste week van november.  
                                                                 Riky van der Palen
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Collegaverzamelaar André van Geelen,1960                Het was een gewichtig 
gesprek tussen twee voorzitters, beiden lid van Statuut80. André leidt al 
enkele jaren in Amsterdam Noord de gelijknamige postzegelvereniging, die 
uit de scheepsbouw is ontstaan. Die vereniging ging bijna ter ziele. André en 
enkele anderen zetten de club voort, op, zoals hij zelf zegt: “Op mijn ma-
nier.” En dat is, zonder een bestuurstafel, dus midden tussen de verzame-
laars slechts de penningmeester heeft een tafel voor zijn benodigdheden. 
Een blijkbaar goed concept, want op de clubavonden verschijnen al tijden 
zo’n vijfendertig leden. De club werkt met rondzendingen samen met Weesp 
en levert in voorkomende gevallen veilingen aan Statuut. André is lid van 
Statuut sinds de oprichting: hij ging na de splitsing mee met de re-bellen. Hij 
verzamelt al heel lang. Net als vele anderen, begon hij ermee als kind: hij 
keek het af van zijn vader en diens broer. Op iets oudere leeftijd kocht hij, 
samen met een ander lid, bij enkele leden mogelijk bekend, Manus Schuiten, 
verzamelingen. Daaruit namen zij wat zij behoefden en verkochten de rest 
met winst weer door. Hij heeft een leuke tijd met Sta-tuut meegemaakt. 
Door zijn werktijden is het hem helaas onmogelijk onze clubavonden te 
bezoeken. Hij is een specialistische verzamelaar. Geen lan-den, maar 
personen. Ook weer niet iedereen, maar voor hem belangrijke mensen. Elvis 
Presley Columbus. Niet alleen zegels, ook informatie. Waar mogelijk bezoekt 
hij leefplekken van die lui, zoals de vertrekhaven van Columbus’ 
ontdekkingsreis naar Amerika. Zijn interesse gaat ook uit naar vliegpost van 
de KLM en dan meer de rampstukken. Hij probeert zijn klein-kinderen te 
interesseren in de geschiedenis van de post. Dat doet hij o.m. door hen te 
laten verzamelen: dinosaurussen, poezen en Walt Disney. Nog niet 
gepensioneerd, dus nog aan het werk. Al veertig jaar bij de gemeente. Eerst 
was hij vuilniswagenchauffeur. Na twintig jaar vond hij verandering van 
arbeid beter. Hij kwam bij de sportieve afdeling van ons Amsterdam en kreeg 
het beheer over sporthallen en –velden in Amsterdam Noord. Ook alweer 
twintig jaar. Niet alleen met postzegels is hij bezig. Veel tijd besteedt hij aan 

de genealogie. Hij is gevorderd tot in het jaar 1500 in het niet meer 
bestaande dorp Schoonloo, bij Delfshaven. Daar kookte men walvis-sen tot 
traan. In de zeventiende eeuw vond hij voorzaten terug in Schoon-hoven, de 
huidige zilverstad. In verdere naspeuringen kwam hij terecht in Amerongen 
en ontdekte daar in het kasteel portretten van kasteelheren en –dames, 
geschilderd door vader en zoon Christiaan van Geelen.  Na al dit vorsen is het 
goed uitrusten bij Ajax, nóg een hobby.            Hans van Santen




