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Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo 

vallen tevens onder afdeling Ede 
 

 
1 mei: Bijeenkomst met  

lezing, snuffelboeken en verloting 
15 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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25e Jaargang nr 4, april 2014 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch) 
 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Waarnemend voorzitter:  
R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
Secretaris: 
 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649
 secretaris@deglobe-ede.nl   
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv  
 Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede 
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
rondzending@deglobe-ede.nl  
Bankrekeningnr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 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 Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv  
 “Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst” 
Jeugdleider: vacant 
 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in     
kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
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:   Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
Redacteur: A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 
  Email: dewit.anneke@hotmail.com 
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Geachte medeleden 
 

Het  bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van 
donderdag 1 mei a.s. 

in  de  zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 
 

Voor deze avond staat een lezing op het programma. 
Deze zal verzorgd worden door Marijke Mulder 

en heeft als titel ‘Art Nouveau/Jugendstil’. 
 

Hierna kunt u zich aan de postzegels wijden en zorgt Harry weer voor de verloting. 
 
 
 
AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 april  j.l 
4. Rondvraag 
5. Kleine pauze. 
6. Lezing 
 
Tot ziens!                                                                          
          M. Mulder. 
 
               
____________________________________________________________________ 
 

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 maart loopt de volgende 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. 

_____________________________________________________ 
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 april  2014 
                                                                                              Aanwezig: 35leden 
 
Roy Lijbaart opent de bijeenkomst om 20.15 uur met een hartelijk welkom. 
In overleg met het bestuur zal Roy de komende tijd onze waarnemend voorzitter zijn. 
*De postzegeldag van 15 maart is naar tevredenheid verlopen. De volgende is 
gepland op 8 november.  
Zijn er mensen die een andere invulling aan deze dag willen geven? 
Suggesties zijn welkom. 
Mededelingen 

a. Bert Datema stopt na meer dan 20 jaar met het bestuur. Organiseert nog wel de 
veiling in het najaar. Er zijn nu nog vijf bestuursleden. Denk met ons mee over 
de vacante plaatsen. 

b. Nieuwsbrief De Globe/Philatelica 
Deze brief is alleen te vinden op de site van Philatelica: www.ivphilatelica.nl 
Twee jaar geleden is beslist om tot een fusie te komen. 
De afdelingen worden zelfstandig.  Wel een centrale ledenadministratie. 
Er wordt gevraagd om ideeën voor een nieuwe naam. 
De Algemene Ledenvergadering van De Globe is op 23 april en ook bedoeld 
voor belangstellende leden.     Opgave aan de secretaris. 
Het bestuur en Gert R. gaan daar in ieder geval naartoe. 
Philatelica is een landelijke vereniging, opgedeeld in rayons (Gelderland 
ontbreekt nog). Na de fusie gaan wij samen verder in rayonverband. Philatelica 
voorziet in dezelfde praktische zaken als De Globe. 

c. Om van elkaar te weten ‘wat we verzamelen’ komt Roy met het voorstel dit te 
inventariseren. Er komt straks een formulier langs waarop we onze naam en het 
thema of verzamelgebied kunnen invullen. Dit kan een goede manier zijn om 
het ruilen, geven of verkopen van ons overtollig materiaal te bevorderen. 

d. Filatelistische quiz 
Dit keer komt Roy met aardrijkskunde en geschiedenis van Europa. 
Wie verzorgt volgend jaar de quiz?   Graag opgeven. 

e. Fila Ede           
     Dit geeft nog wat verwarring. 

Er hebben zich 36 mensen opgegeven voor de papieren uitgave. Zij betalen 
hiervoor 10 euro.  
Een flink aantal leden ontvangt de email-editie, verzorgd door Berry. 
Ook bestaat nog de mogelijkheid om de eigen website te gebruiken. 

f. Dhr v.d. Maesen, dhr Huiskes en dhr Wolters ontvangen een stockboek als 
beloning voor het oplossen van de puzzels. 

g. Er ligt een catalogus op tafel van Duitsland 2002/03. Is hiervoor 
belangstelling? Deze kan worden meegenomen. Hiervan wordt gebruik 
gemaakt. 
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Ingekomen stukken:   De reeds genoemde uitnodiging van De Globe voor 23 april. 
Verslag van de bijeenkomst van 6 maart:  Geen op- of aanmerkingen. 
Rondvraag: 
Dhr J. Bouman mist een stockboek met o.a. prestigeboekje 82/83. 
Wilt u hierop attent zijn? We hopen dat het terecht komt. 

Kleine Pauze 
Filatelistische quiz door Roy 
We worden door heel Europa geleid met vragen in diverse moeilijkheidsgraden. 
Na afloop volgt een applaus van de leden. De leden die het hoogst gescoord hebben 
ontvangen een kleine filatelistische prijs. 
Hierop volgt de verloting en is er  nog volop gelegenheid om met postzegels bezig te 
zijn 
 
                                                                                          Secretaris / M. Mulder 
 
 
____________________________________________________________________ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
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IN DIE GROTE STAD ZALTBOMMEL 
        Anneke de Wit 
 
Begin 1987: Mijn zoon Martijn (op dat moment 10 jaar) is lid van de jeugdafdeling 
van de Globe-Ede onder de hoede van 2 enthousiaste en actieve jeugdleidsters,  
nl de dames Gaastra en Riedel. Zij attenderen hem op een wedstrijd die  
“de Posthoorn”, het toenmalige nieuwsblad van jeugdfilatelie Nederland, organiseert. 
In het blad is de tekst van enkele coupletten van het lied “Die grote stad Zaltbommel” 
afgedrukt en de kinderen moeten er bijpassende postzegels voor ontwerpen. 
Het lied verhaalt over een grote watersnood, die de stad heeft getroffen en waarbij de 
toren van de Sint-Maartenskerk zijn spits heeft verloren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martijn gaat aan de slag. 
Later in het jaar worden zijn ontwerpen in “de Posthoorn” gepubliceerd. 
Bij het opruimen van wat kasten en dozen kwam ik zijn inzending tegen en meteen 
zag ik hier een artikeltje voor de Fila in. 
Voor wie niet weet waar dit allemaal over gaat: hier volgt de tekst van het prachtige, 
historische en meeslepende lied over Zaltbommel (Bommel in de volksmond). De 
stad aan de Waal, die zo’n mooie toren had. En nog steeds heeft, echter zonder spits 
erop. Die werd door de bliksem (1538), en later door brand als gevolg van nog eens 
de bliksem (1696), vernield. 
 
 
 
  In die grote stad Zaltbommel, bommel,  
  heerst een grote watersnood  
  en zo menig arme drommel, drommel,  
  die niet zwemmen kon ging dood. 
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Refrein: 
En temidden van die rommel, rommel, dreef de torenspits van bi-ba-bommel 
en temidden van die rommel, rommel, dreef de torenspits in't rond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een matroos met houten benen, benen, met een rooie zwembroek aan, 
zat erbarmelijk te wenen, wenen, want zijn schip dat was vergaan. 
 
Op een vlot met houten planken, planken, zat een grote herdershond, 
zo erbarmelijk te janken, janken, omdat hij zijn baas niet vond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een mand met verse broodjes, broodjes, lag de bakkers jongste kind, 
spart'lend met z'n blote pootjes, stonk het uren in de wind. 
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Het was afgrijs'lijk te aanschouwen, schouwen, hoe, beroofd van haar corset, 
een boerin uit Henegouwen, gouwen, aan kwam drijven op haar vet. 
 
  
 Een Chinees met lange haren, haren,  
 op z'n rug een grote zak, 
 viste met machinegaren, garen,  
 sinaasappels en tabak. 
 
Dan nog de wat minder bekende verzen: 
 
In een Ford met oude banden, banden, zat een rijke kruidenier. 
Tussen zijn verkleumde handen, handen, klemde hij een groot vat bier. 
 
Op een vloer met nog wat planken, planken, dreef de doopsgezinde school 
Jongens hingen uit de banken, lapten 't leren aan hun zool. 
 
Op een ton met houten banden, banden, zat een brouwer dik en fier 
Hij wreef juichend in zijn handen, handen, hij had nu water voor zijn bier 
 
Een heel regiment soldaten, daten en 'n eskader van de vloot 
wierpen blindelings granaten, naten en ze zopen zich haast dood 
 
De twee zoontjes van de koster, koster, zaten op het kerkedak 
samen stekelbaars te vangen, vangen, in de kerkcollectezak 

  
Historisch correct is dit kolderlied uit ongeveer 
1930 niet helemaal. Er zijn weliswaar 
overstromingen geweest  
(1662-1663 was een winter met veel 
wateroverlast), maar de torenspits, die de toren 
ooit wél heeft gehad, is niet  
gesneuveld door een watersnood. Soldaten zullen 
ook wel gelegerd zijn geweest in het oude 
vestingstadje, maar Henegouwen ligt wel erg ver 
van Zaltbommel verwijderd.  
En volgens gemeentelijke navorsingen is  
er nooit een doopsgezinde school geweest! 
Maar al met al, padvinders hebben er een vrolijk 
kampvuurlied aan overgehouden.  
 
En ik dus een artikeltje voor de Fila!....... 

_____________________________________________________________ 
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PUZZELRUBRIEK 

 
Het mooie weer heeft zijn intrede gedaan en /of de vragen waren te moeilijk:  
het aantal inzendingen is slechts 8 deze maand. Ik zal de namen niet prijs geven van 
de puzzelaars die niet instuurden, maar ze worden vanaf nu wel in de gaten 
gehouden. De volgende maand gewoon weer mee doen s.v.p.  
Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom.   
 
DE OPLOSSING: 
 
Vraag 1  Illegaal Frans in Nederland. Het illegale gedicht van NVPH 1631 met een 
(gedeelte van een) Franse tekst, werd hier gezocht. Twee inzenders kwamen met een 
leuke vondst: de Tour start in Den Bosch zou illegaal geweest zijn (1684) en “La 
Princesse” werd aangezien voor een illegale bloem op de Floriade van 1960. 
  

      
 
Vraag 2  Al 75 jaar een spetterende bestemming: 2710 Duinrell. Of ook het 
Dolfinarium in Harderwijk bij het 75-jarig bestaan in 2030 ook een postzegel gaat 
krijgen, is nog even de vraag. De Peppel in Ede en de Vrije Slag in Bennekom 
waarschijnlijk niet……. hoewel met die persoonlijke zegels?. 
 
Vraag 3  Een groene haan. Er werden er drie gevonden: 564, 782 en 2859.   
 
Vraag 4  Wit hondje in blauw. Ik bedoelde de schaapshond op blokje 1713 “Drents 
heideschaap”, maar er bleken er nog twee meer te zijn. Snoopy op 2777, Bobbie van 
Kuifje op 1839-1840 
 
Vraag 5  De tekst “zeehelden” (dus geen Michiel de Ruyter, Piet Hein etc). 
De tekst ‘zeehelden’ staat inderdaad boven de zegels 412-421, wat 2 puzzelaars mij 
meldden, maar dat was natuurlijk niet de echte oplossing. Op NVPH 257 kun je – met 
een loep weliswaar – de tekst zeehelden vinden. 
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DE STAND:                   
 
Ciska v.d. Genugten    451   
Dhr. G. de Nooij          447 440 +   7       
Mevr. J.A. te Loo         433 416 + 17     
Mevr. I. Riedel      369 354 + 15     
Dhr. J. Huiskes      353 341 + 12     
Mevr. A. de Wit      321 305 + 16    
Dhr. R. Ietswaart          292    
Dhr. L. v.d. Maesen     285 273 + 12    
Dhr. J. Bisschops      215     
Dhr. A. Oskam        147  144 +  3b      
Dhr. H.Wolters        135 126 +  9        
Fabian Boon          98     
Dhr.  C.v. Holthe          91 88 +  3b  
Dhr. Verhoeff      44 32 + 12  
 
 
DE NIEUWE OPGAVE:   
 
3 punten per vraag en bij 10 inzenders iedereen 5 bonuspunten. 
 
Vraag 1   Achterop op het strand 
Vraag 2   20 maan 
Vraag 3   Provincie met boterbloemen 
Vraag 4   Rolstoeltennis 
Vraag 5   De verloving 
 
Uw oplossing svp uiterlijk dinsdag 13 mei a.s. op de post doen naar:   
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Filatelistisch frankeren !!  
E-mailen mag, maar levert -4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor evt. vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Stelling van de maand. 
 

Een plakplaatje met een (niet bestaande) landsnaam, is nog geen postzegel! 
 

___________________________________________________________________ 
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Familie Van Bruggen 
(U heeft ze vast wel eens gezien: de kinderzegels uit 1975. 
Anneke te Loo was er erg nieuwsgierig naar geworden. Wie zijn toch die kinderen die op de zegels 
staan? Ze heeft wat op internet gekeken en is het volgende te weten gekomen): 
 
De ontwerpster van de postzegels is Antoinette van Oeffel. In 1969 kreeg zij van 
Wim Smits, docent aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost in Breda, 
een familiefoto-album aangereikt. Het toont “kiekjes” uit het gezin van de opa en 
oma van Wim Smits. De familie Gerardus van Bruggen en Cornelia van Nes, wonend 
op een boerderij in het gehucht Harlemmerliede onder de rook van Amsterdam liet 
omstreeks 1905 foto’s maken en door middel van de postzegels krijgen wij een idee 
van het familieleven van het gezin van Bruggen. 
 
Drie postzegelafbeeldingen (nvph 1060 t/m 1062) komen geheel overeen met de 
smaak en mode uit het begin van de vorige eeuw: frontaal en netjes naast elkaar 
opgestelde en keurig geklede kinderen staand of zittend bij een tafel of stoel in de 
studio van de fotograaf tegenover een neutrale achtergrond (een gearrangeerde 
omgeving). 
 
Dora en Jo van Bruggen 

 
Op de 35 cent postzegel (nvph 1060) staat het portret van Dora 
van Bruggen (in klokjurk met een naar beneden hangende 
boord/kraag). Jurk en boord zijn met een opgelegde bies afgezet, 
ontleend aan de matrozenkledingmode. Reden? De invloed en 
macht van de marine nam omstreeks 1900 sterk in 
belangrijkheid toe. 
Naast Dora zit haar jonger broertje Jo van Bruggen op een stoel. 
Hij bezat op latere leeftijd als melkhandelaar in Rotterdam-Zuid 
een grote populariteit. 
 

Sjaan en Ans van Bruggen 
 
 
 
 
Op de 45 cent postzegel (nvph 1061) staan Sjaan en Ans  
van Bruggen Beide meisjes zijn ook in klokjurken gestoken met 
naar beneden vallende kragen. Kraag en jurk zijn voorzien van 
een enkele en dubbele witte bies. 
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Cornelia van Bruggen 
 

De kinderjaren ontgroeide jongedame (benadrukt door de 
weggezette hoepel in de linker onderhoek) op de 60 cent -
postzegel (nvph 1062) is een nicht van moeder Cornelia. De 
persoon draagt een blouse met roesjes onder een kort jasje, 
afgezoomd met een witte bies. Een kniebroek wordt door een 
witte onderbroek met kanten rand afgesloten (bij dames van 
lichte zeden in die tijd in de mode). Zwarte kousen met dito 
laarzen completeren het geheel. 
 
 

Gerrit van Bruggen 
 
De 30 cent kinderzegel (nvph 1059) toont ons de 7-jarige Gerrit 
van Bruggen (1900)  
Gerrit vertoonde bij de geboorte een schuine nek, die niet door 
een operatie hersteld kon worden. Een Zuidafrikaanse specialist 
durfde het kereltje wel te opereren. De grote ingreep was 
bepaald niet ontbloot van gevaar. Vandaar dat de ouders enkele 
weken voor de operatie naar een fotograaf zijn gegaan om een 
foto van hun zoontje te maken, want “Je wist maar nooit!” De 
ouders wilden hun kind op de ‘afscheids- of herinneringsfoto’ 

een ietwat meer uit het kinderleven gegrepen opname. Vandaar een geheel andere 
foto dan de overige drie van de serie:  
Gerrit met een hoepel, maar natuurlijk wel in matrozenpakje, want die mode is rond 
de eeuwwisseling in. Gerrit van Bruggen, jarenlang slager in Rotterdam, is in 1968 
op 76-jarige leeftijd overleden.  
 
 
 
_______________________________________________________________________________         

 
 

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 ingezonden. 
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Dag van de jeugdfilatielie in Wijk aan Zee 
 

Afgelopen weekend was ik in  
Wijk aan Zee. 
Ik combineerde een familie-uitje met een 
bezoek aan de postzegeltentoonstelling die 
daar werd gehouden. 
 
Op de zaterdag werd de dag van de 
jeugdfilatelie gevierd. 
Er waren de gebruikelijke activiteiten voor de 
jeugd zoals de bekende postzegelberg, 
veiling met punten, een spelletjescircuit en 
een tombola. 
 
Ook was er een speciaal stempel met een 

enveloppe en een tweetal postzegels nav de dag van de jeugdfilatelie te koop: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De egel en de duif op de postzegels komen weer terug in het stempel, waar ook nog 
de markante kerk en de strandhuisjes van Wijk aan Zee op te zien zijn. 
 
Ik zag van de jeugd leuke reacties op de nieuwe zegels, terwijl ik op internet wat 
minder lovende woorden hierop had gelezen. (“Lelijkste postzegeluitgifte ooit”) 
Maar ja, die woorden kwamen dan ook van volwassenen…………. 
          Anneke de Wit 
__________________________________________________________________ 
 



 

Advertentie 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
Stempel-grapjes: 
 
 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

En toch vind ik mijn snaveltje te kort om die   Ja, zo gaat het beter!!!! 
enge beestjes uit de grond te krijgen! 
Kan het ook anders??? 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die kleine cijfertjes, daar krijg je wat van!  Met zo’n brilletje weet je pas goed 
        waar je heen moet! 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

”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 
 
 

 
 


