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2 mei: Bijeenkomst met  

lezing, snuffelboeken en verloting 

           16 mei: Postzegelmiddag



een andere auto kopen 

- een huis kopen 

- een huis bouwen 

- een postzegelverzameling opzetten 

- een verzekering afsluiten 

 

dan eerst naar onze adverteerders !! 
________________________________________________________________________ 
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24e Jaargang nr 4, april 2013 
Verschijnt 10 maal per jaar 

Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15
e
 van de maand. (liefst elektronisch) 

 

Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Voorzitter (tevens jeugdleider): 
 J.C. van Holthe, Annadaal 61, 6715 JB Ede, tel 06 48708253 

Secretaris (tevens vice-voorzitter): 
 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318-623649

 mar.mulder@chello.nl    

Penningmeester: 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 

 Bankrekeningnummer: 934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede 

2
e
 penningmeester (tevens Hoofd Rondzendingen):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 

rondzending@deglobe-ede.nl  

Bankrekeningnummer rondzendingen: 196 64 39 tnv A.G. Jakobsen 

Commissaris:  

E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 

Hoofd veilingen: 
 J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927 

Nieuwtjesdienst:  
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

 Bankrekeningnummer: 4000746 tnv “Filatelistenver. De Globe afd Ede  

               nieuwtjesdienst” 

Maandelijkse bijeenkomst op de 1
e
 donderdag van elke maand (behalve juli en 

augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in     

“De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048. 

Postzegelmiddag op de 3
e
 donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 

uur in “De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048. 

Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 

per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  

Bezoek ook onze websites: 

Eigen afdeling  www.deglobe-ede.nl. 

De Globe             www.fv-deglobe.nl  
De internetveiling    www.globeveiling.nl  

 
Uitlenen wereldcatalogi: 

M. Kusters, Edeseweg 157, 6717 CZ Ede, tel 0318 630556 

Redacteur: 

 A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 

 Email: dewit.anneke@hotmail.com  

 

mailto:mar.mulder@chello.nl
mailto:rondzending@deglobe-ede.nl
http://www.deglobe-ede.nl/
http://www.fv-deglobe.nl/
http://www.globeveiling.nl/
mailto:dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte postzegelvrien(in) 

 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 2 mei a.s. 

in zalencentrum ‘De Brink’, Padberglaan 18 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

 

Deze avond zal er een lezing gehouden worden door dhr W.Elbers met als titel: 

     ”LEERBEREIDING”  

en als ondertitel: van afvalproduct tot bruikbaar eindproduct. 

Interessant hoe met behulp van postzegels een leerzaam verhaal verteld kan worden. 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4 april j.l. 

4. Rondvraag. 

5. Kleine pauze. 

6. Lezing. 

7. Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en het inzien van de snuffelboeken. 

8. Verloting. 

 

Tot ziens!                                                                  

 

         M.Mulder. 

 

__________________________________________________________________ 

 

74
e
 Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 

vanaf ongeveer €5,00. Op 31 mei loopt de 74
e
 veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of 

rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 

voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 

_________________________________________________________________ 

 

http://www.fv-deglobe.nl/
http://www.globeveiling.nl/
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4 april 2013 

 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de 32 aanwezige 

leden. 

Anneke de Wit wordt verzocht naar voren te komen en krijgt een stockboek i.v.m. de 

‘ladderstand’ die zij bereikt heeft.  

De geplande lezing kan vanavond helaas niet doorgaan. Door misverstanden 

betreffende de datum wordt deze nu gepland voor de volgende bijeenkomst. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

- dhr  P.Driessen is opgenomen in het ziekenhuis. Wij hopen op een voorspoedig 

herstel. 

- er is op 6 april een veiling van “De Globe” te Velp en op 9 april komt het postzegel-

winkeltje in Veenendaal. 

- het blad  “Vierstroom” ligt ter inzage op tafel. 

 

Verslag van 7 maart 2013 

- enkele achternamen zijn niet correct weergegeven. We zullen hierop attent zijn. 

 

Rondvraag 

- Nieuwe locatie? -  Roy, Serge en Cees hebben iets op het oog. Het is nog te  

  vroeg om hierover mededelingen te doen. 

- Zoekertjes          -  Omdat niet iedereen van een computer gebruik maakt, graag  

  ook vermelding van naam en tel.nr. Dit wordt geregeld. 

- Collect Club       -  er moet nu voor 25 euro besteld worden als men van   

  portokosten gevrijwaard wil zijn. Oplossing: onze eigen    

  nieuwtjesdienst! 

 

In de pauze meldt dhr A.J.Huurman zich aan als nieuw lid. Hij was in het verleden 

ook al lid van onze vereniging. Van harte welkom! 

De loten worden door Harry verkocht en een aantal mensen komt weer in het bezit 

van mooie prijzen. Verder houden we ons in een goede sfeer bezig met postzegels en 

onderling contact. 

         Marijke Mulder. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Stelling van de maand. 

 
Juist datgene wat niet in de catalogus staat maakt filatelie zo leuk. 

 

__________________________________________________________ 
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WereldWeetjes 

 

Op zoek naar koningen in de Stille Oceaan 

 
Emir, Maharadja, Soesoehoenan, Sultan, Nawab, Tu ’i,  Huangdi, Tenno, Nizam, 

Chögyal, Khan, Tsaar, Sjah, Cacique, Kalief enz. Namen voldoende voor vorsten, 

maar naar koningen zoeken in de ”Grote Oceaan” dat is wat lastiger. Ik ben er een 

paar dagen op zoek naar geweest maar ik heb het opgegeven. De Grote- of Stille 

Oceaan met duizenden eilanden is geografisch erg complex en de tijd + 3000 voor 

Chr. tot heden een te grote periode.  

Er zijn gelukkig genoeg koninkrijken te vinden in de Stille Oceaan zoals daar zijn: 

Fiji, Hawaï, Niue, Samoa, Tahiti, Wallis, Alo en Sigave.  De titel van Koning kwam 

pas boven de kim nadat diverse zeevaarders “in naam van de koning” de zeeën 

doorkruisten en in kaart hadden gebracht. Ik beperk me tot Hawaï en Tonga omdat 

deze landen de vorsten ook op hun zegels hebben afgebeeld.  

 

James Cook die Hawaï ontdekte werd daar ook in 1779 gedood. Hawaï bestaat uit een 

20 tal eilanden en het koningshuis werd in 1893 d.m.v. een staatsgreep afgezet en 

Hawaï werd een republiek. Vanaf 1898 werd het Amerikaans grondgebied. De eerste 

zegels van koning Kamehameha III werden in 1853 uitgegeven. 

 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

1.King Kamehameha III  2.King Lunalilo  3.Queen Liliuokalani 

 

Tonga (170 eilanden) werd in 1616 door de ontdekkingsreizigers Willem Schouten en 

Jacob Le Maire ontdekt. Heel bijzonder is dat Tonga altijd zelfstandig is geweest en 

niet is gekolonialiseerd door een van de zeevarende landen. (Van 1900 tot 1970 was 

het een Brits Protectoraat.) Vanaf 1886 heeft Tonga zegels uitgegeven met op de 

eerste zegel de beeltenis van King George Tupou I. De nu regerende koning is Tupou 

VI en is in 2012 geïnstalleerd. 
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4.King George Tupou I  5.King Tupou II 6.Queen Salote Tupou III 

 

Een fijne k(r)oningsdag toegewenst, wellicht loopt u een prins(es) uit Tonga tegen het 

lijf.  

Tot zover, ik hoop de komende jaren nog heel wat Wereld Weetjes te horen. Praat 

over je verzameling, laat het zien en deel de kennis.  

         Roy 

 

 

____________________________________________________ 
 

Heel klein, maar heel waardevol 

 
 

 

 

 

We kunnen wel eens mopperen op Post NL, 

maar in dit geval heeft het bedrijf zich van 

de goede kant laten zien. 

Terwijl de afmeting van een enveloppe 

minstens 140x90 mm moet zijn om in 

Nederland te kunnen worden verzonden, 

heeft Tante Pos haar hand over het hart 

gestreken en toch dit exemplaar (55x55 

mm) op het juiste adres bezorgd. 

Hoe kan het ook anders? Zo’n brief(je) van 

een kleinkind aan haar/zijn oma kun je toch niet achterhouden? Oma was er vast heel 

blij mee! (En opa ook, want die heeft gezorgd dat het op de redactie aankwam. 

Mijnheer Fidder, hartelijk dank) 

 

_____________________________________________________ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salote_Tupou_III
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Misdrukken en fouten bij postzegels 
 
Op internet vond ik een artikeltje over misdrukken en fouten bij postzegels. Ik vind 

het altijd leuk hier iets over te lezen en voor degenen die dat ook vinden, volgt het 

hier.  

Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is dat een postzegelmisdruk of een 

zegel met ontwerpfout op de markt wordt gebracht. Toch is dit in het verleden wel 

het geval geweest. 

 
Teddybeer postzegel – Nieuw Zeeland. 

Om de verkeersveiligheid van kinderen onder de aandacht te brengen bracht de 

Nieuw Zeelandse post in 1996 een serie van 2 postzegels uit. 

 

 

 

De 40 cent zegel was voorzien van een afbeelding van een baby 

in een babyzitje in de auto met daarnaast zijn teddybeer die 

netjes de autogordel om had. 

Op zich een prima postzegel, ware het niet dat in Nieuw Zeeland 

baby’s in een babyzitje niet met het gezicht in de rijrichting 

mogen worden geplaatst. Dit was op deze postzegel duidelijk 

wel het geval. 

 

 

 

 

 

De Nieuw Zeelandse post trok deze postzegels daarom direct 

terug uit de handel en liet een nieuwe zegel drukken zonder 

teddybeer waardoor de rijrichting niet zichtbaar was. 

 

 

Er waren echter al enkele honderden van de teddybeer zegels 

verkocht wat deze postzegel direct tot een uiterst zeldzaam verzamelobject maakte. 

Nu zul je voor deze postzegel rond 600 euro moeten neertellen, er zijn ook 

zelfklevende postzegels van gemaakt die nog zeldzamer zijn. De vraagprijzen van 

deze postzegels variëren sterk maar liggen ver boven de prijs van de gegomde versie. 
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Jenny Inverted – Verenigde Staten. 

In het begin van de 20e eeuw experimenteerde de US mail met het 

vervoeren van post met het vliegtuig wat in 1918 resulteerde in de 

invoering van een luchtpostdienst die op regelmatige basis post vervoerde. 

De tarieven voor poststukken vervoerd in de lucht waren 24 cent, wat 

aanzienlijk hoger was dan  

de 3 cent die bij reguliere post van toepassing was. 

Hier moest een nieuwe postzegel voor gedrukt worden. Deze zegel werd 

in grote haast gemaakt, de tijd tussen het graveren en de uiteindelijke druk 

van de postzegel schijnt maar 6 dagen te zijn 

geweest. 

De postzegel is in 2 kleuren gedrukt, wat 

betekende dat het postzegelvel 2 keer door 

de pers moest om de afzonderlijke kleuren 

aan te brengen. Dit is bij sommige vellen 

niet helemaal goed gegaan omdat hierbij de 

afbeelding van het vliegtuigje, een Curtiss 

JN-4 (Curtiss Jenny), op zijn kop is gedrukt 

ten opzichte van het kader. 

Er zijn minstens 3 verkeerde vellen ontdekt en vernietigd maar er zijn 

zegels in omloop geweest met dit vreemd ondersteboven vliegend 

vliegtuigje. 

In oktober 2005 is een blokje van 4 Jenny Inverted zegels geveild voor het 

enorme bedrag van 2.7 miljoen dollar. 

 

Statue of Liberty stamp – Verenigde Staten. 

Een ogenschijnlijk niet erg bijzondere postzegel van de Verenigde Staten heeft 

afgelopen jaar voor wat opschudding gezorgd.  

Op deze 44 cent first class stamp, bedoeld voor briefpost, is 

een close-up zichtbaar van het gezicht van het vrijheidsbeeld. 

Een oplettende postzegelverzamelaar benaderde de 

Amerikaanse post met de vraag of de afbeelding wel was van 

het bekende vrijheidsbeeld uit New York omdat hij wat 

verdachte details dacht te zien op de postzegel. 

Op 15 april 2011 kwam de USPS met een persbericht waarin 

zij aangaven dat het op de zegel afgebeelde symbool van Amerika niet afkomstig was 

uit New York, zoals zij zelf in eerste instantie dachten, maar de replica was, dat voor 

casino NY-NY in Las Vegas staat. Het verschil is zichtbaar bij de wenkbrauwen die 

bij de replica van kunststof wat strakker zijn gestileerd en er zit een vierkant blokje 

op de middelste kroon dat bij het origineel niet aanwezig is. 

         Anneke de Wit 

__________________________________________________________ 
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P  U  Z  Z  E  L  R  U  B  R  I  E  K                                                                                        
 

Tien inzenders werden precies gehaald…..… niet door de dreigementen van een 

eventuele kwade bezoeker maar ………..  door een nieuw jeugdlid  Fabian, 

namens 9 medepuzzelaars:    hartelijk dank.  

De vragen waren schijnbaar heel eenvoudig dit keer: 8 van de 10 inzenders haalden 

20 of meer punten. 

 

De oplossing van vorige maand  
 

Vraag 1  2 kaarsjes achter de ruit. Nr 2027, kerstzegels 2001.  

 

Vraag 2  Hoe heette de vader van Rembrandt van Rhijn? Harmen : 308 en 1284. Bij 

deze zegels staat vermeld Rembrandt Harmenszoon van Rhijn 

 

Vraag 3  Mej. Akke Sins ontwierp zomerzegel nr 711 Volendam. 

 

Vraag 4  Uit welke zegel komt dit stukje? 1548 EHBO 1993 

       Vraag 5  En deze? 

Dit was een weggevertje natuurlijk. Even in 1992 zoeken en het beertje van 

Kindergeneeskunde nr. 1530 was zo gevonden. 

 

DE  STAND                 
  

Dhr. A. Oskam    493  473 + 20     

Dhr. H.Wolters   468  448 + 20    

Ciska v.d. Genugten   361    

Dhr. Verhoeff     357  

Dhr. G. de Nooij     307  287 + 20       

Mevr. J.A. te Loo           305  293 +12      

Dhr. R. Ietswaart       192      

Mevr. I. Riedel   191  169 + 22       

Dhr. J. Huiskes   184  164 + 20    

Mevr. A. de Wit     139  117 + 22        

Dhr. L. v.d. Maesen   138  109 + 20 + 9 (mrt) 

Dhr.  C.v. Holthe              82   

Dhr. J. Bisschops     48  32 + 16      

Fabian Boon     30  20 + 10 startersbonus  
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De nieuwe opgave  

 

Graag ook nu weer 10 inzenders: 5 bonuspunten voor iedere inzender. 

Dit moet eigenlijk (gemakkelijk) lukken. Inzenden mag namelijk extra lang deze 

maand: de oplossing moet op 2 juni binnen zijn. Krijgt u de Fila Ede van mei in de 

bus, dan kunt u “april” nog insturen! Eerder mag ook.  

In augustus plaatsen we de oplossing van beide maanden. 

 

Ook extra (leuk gevonden) oplossingen kunnen bonuspunten opleveren. 

 

Vraag 1  Twee maal Nederlands (2 ptn) 

 

Vraag 2  Zoekplaatjes  (2  pnt per zegel)  

         2A                   2B                    2C   

            
 

Vraag 3  Zoek twee maal Emma (3 ptn)  

 

Vraag 4  Welke Marloes was er bij ons op bezoek? (2 ptn) 

 

Vraag 5  Rund in de lucht (2 ptn) 

   

 

Uw oplossing a.u.b. uiterlijk 30 mei op de post doen naar:   

Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.  

E-mail: blenders67@live.nl. Ook voor evt. vragen of opmerkingen.  

 

____________________________________________________________ 

 

 
Noot van de redactie: De afwijkende inzenddatum komt doordat de FilaEde van mei wat vroeger 

dan normaal zal worden klaargemaakt. Om u toch voldoende tijd te geven voor het oplossen van de 

puzzel, zal er in de volgende Fila wel een nieuwe opgave verschijnen, maar niet de oplossing van 

deze maand. Deze verschijnt dan, zoals Geo al meedeelde, gelijk met de oplossing van volgende 

maand, na de vakantie in augustus in de Fila. 

 

____________________________________________________________ 

 

mailto:blenders67@live.nl
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Heropening Rijksmuseum 
     

    Koningin Beatrix opent Rijksmuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 13 april jl is het Rijksmuseum officieel door koningin Beatrix heropend 

met het omdraaien van een grote gouden sleutel in een slot.  

De openingshandeling werd ingeluid met een optreden van 13 fanfares, de 

muzikanten vormden een erehaag voor de koningin. Na spectaculair vuurwerk was 

het museum tot middernacht gratis open met een speciale hoogtepuntenroute voor de 

bezoekers.  

Duizenden mensen kwamen op het Museumplein bijeen voor het laatste grote 

optreden van de koningin.  

 

Het belangrijkste museum van ons land is 10 jaar gesloten geweest wegens een 

ingrijpende restauratie, die twee keer zo lang duurde dan gepland was.  

De kosten liepen ook behoorlijk op, maar het mag dan 375 miljoen euro hebben 

gekost, het resultaat is een lust voor het oog. 

Door talloze verbouwingen in de vorige eeuw was het 

gebouw steeds meer op een doolhof gaan lijken, de 

ornamenten waren weggemoffeld, de plafonds verlaagd 

en de muren witgeschilderd, maar nu is het 

oorspronkelijke ontwerp van architect Pierre Cuypers 

(1827-1921) grotendeels in ere hersteld. 
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Ter gelegenheid van de 

heropening verschijnt er een 

velletje postzegels over de 

kunstcollectie van het 

Rijksmuseum.  

 

 

Op het postzegelvelletje staan 

details van 24 kunstwerken 

afgebeeld. 

 

 

 

Het museum heeft o.a. schilderijen van grote meesters als  Rembrandt, Vermeer en 

van Gogh in bezit. 

Het belangrijkste en bekendste stuk blijft natuurlijk de Nachtwacht van Rembrandt. 

Het is het enige kunstwerk dat op zijn oorspronkelijke plek hangt. 

 

 

Het schilderij werd als 

groepsportret besteld door een 

schuttersgilde en heeft prachtige 

contrasten tussen licht en 

donker.  
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Ook “de Staalmeesters” en een zelfportret van Rembrandt, die beide als uitgangspunt 

dienden voor de Rembrandt-zegels uit 1930, zijn in het Rijksmuseum te vinden. 

 

Toch wil het museum “niet louter kunst presenteren, maar de kunst inzetten om de 

geschiedenis tot leven te brengen”. Geen scheiding meer tussen schilderkunst en 

historische objecten, maar een gemengde opstelling. Zo staat er voor een schilderij 

van schutters een kanon opgesteld en in een zaal met schilderstukken over de 

zeevaart staat o.a ook een model van een schip. Of zoals een trotse directeur zei: 

“Wat ons onderscheidt van andere musea  is dat we het enige nationale museum zijn 

die kunst en geschiedenis combineert”. Een bezoekje waard! 

        Anneke de Wit 

_____________________________________________________ 

 

Zoekertjes 

 
Hebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch gebied, 

dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37,  

6718 HC, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden. 

 

Er zijn deze maand geen zoekertjes aangeboden. 

 
 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”DUTCHSTAMP”  HET ADRES VOOR: 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 Openingstijden:  Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

6711AB  Ede (centrum)   Zaterdag 09.00 - 17.00 

Tel. 0318-610334    Avondverkoop op afspraak 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 


