5, mei 2013

6 juni: Laatste bijeenkomst in het seizoen
met snuffelboeken en verloting
19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst
Géén postzegelmiddag in juni!

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 5, mei 2013
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.
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
secretaris@deglobe-ede.nl

Penningmeester:
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankrekeningnummer: 934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede

2e 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”
e
Maandelijkse bijeenkomst op de 1 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 3e 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
De internetveiling

www.fv-deglobe.nl
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
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Geachte postzegelvrien(in)
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 6 juni a.s.
in zalencentrum ‘De Brink’, Padberglaan 18 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
Dit is de laatste bijeenkomst van het seizoen 2012/2013 en ook de laatste bijeenkomst
op deze locatie. Voor deze avond zijn geen bijzondere activiteiten gepland.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 2 mei j.l.
Rondvraag.
Kleine pauze.
Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en het inzien van de snuffelboeken.
Verloting.

Er is dus geen postzegelmiddag in De Brink deze maand.
Allen een fijne zomertijd gewenst.
En tot ziens op donderdag 5 september in de zaal bij
de Sportkantine van “Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. (Maar eerst natuurlijk nog
onze bijeenomst op donderdag 6 juni a.s.!)
M.Mulder.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 mei 2013
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de 29 aanwezige
leden.
En een speciaal welkom voor dhr W. Elbers die de lezing zal houden.
Na de lezing zullen de snuffelboeken op tafel komen.
Ingekomen stukken
- de Ned.Ver. voor Thematische Filatelie heeft een Contactdag op 25 mei te
Amersfoort.
- van Smits Filatelie/Nieuwegein: prijslijsten van de voorjaarsopruiming t/m juni
Deze stukken liggen op tafel ter inzage of om mee te nemen.
Mededelingen
DE NIEUWE LOCATIE
Dit wordt een zaal bij de sportkantine van “Fortissimo” , Sportparkweg 8 te Ede.
Deze locatie ligt precies tussen Bennekom en Ede. Op tafel is een plattegrond
aanwezig.
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Er wordt gezorgd voor goede verlichting in de zaal. Wij krijgen eigen kastruimte en
t.z.t een eigen bargelegenheid. Er is voldoende parkeerruimte. Ook een
invalidenparkeerplek.
De bijeenkomsten blijven op dezelfde dag en dezelfde tijd.
Ook de Postzegelmiddagen op donderdag 14 dagen na de bijeenkomst gaan door.
De Postzegeldag blijft in “Ons Huis”.
Het bestuur staat unaniem achter het huren van deze locatie voor de lange termijn.
Ook in financiëel opzicht.. Met veel dank aan Rinus voor zijn bemiddeling!
Het bestuur is weer compleet. De nieuwe leden worden voorgesteld:
- Marijke Mulder als secretaris en Erik Bel als commissaris.
Alg. ledenverg. van de Fil.Ver. De Globe op 25 april te Velp.
Deze vergadering is door drie bestuursleden bezocht.
- Er waren nogal wat strubbelingen in het bestuur van de Bond.
Dit heeft geleid tot het aftreden van het bestuur in zijn geheel.
Er is een nieuw bestuur gekozen, waarin drie leden van het oude bestuur
vertegenwoordigd zijn. Een nieuwe start. De vooruitzichten zijn goed.
De eerste handeling van de nieuwe Bondsvoorzitter bestond het benoemen tot
erelid van de Globe van Hans van Laarhoven. Ook kreeg hij een (zeer verdiende)
speld als blijk van verdienste.
In Lichtenvoorde heeft men goede contacten met de vereniging in Emmerich (Dtsl)
Is er in onze vereniging animo daar eens op bezoek te gaan? Voor nieuwe contacten
en ideeën?
Catalogi-uitleen
Rinus verzoekt ons bij het uitlenen ons te houden aan de termijn van twee weken.
Wil men de catalogus langer gebruiken, dan eerst overleg met Rinus.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering en ook niet
voor de rondvraag.
Na de kleine pauze begint dhr W.Elbers met zijn lezing over “Leerbereiding”.
Er komen van te voren veel bewerkingen aan te pas om bijv. een paar leren schoenen
aan onze voeten te krijgen. Een heel leerzame lezing.
Zelfs dhr Ellbers ging met een nieuw idee naar huis. Dit ging over ‘brain tannning’
(het zacht maken van leer met behulp van de hersenen van het dier). Ook kreeg hij
van één van onze leden alvast een zegel met hersens (nr. 1066) mee.
De voorzitter dankt dhr Elbers voor zijn mooie lezing.
De verloting was weer goed geregeld. De avond verliep verder met de gebruikelijke
postzegelzaken. Aan het geroezemoes te horen tot tevredenheid.
Marijke Mulder
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Voor u gelezen
Dit artikeltje uit de Leeuwarder Courant wekte de belangstelling van Anneke te Loo en omdat het
vooral de dames onder ons zal aanspreken, wil ik het u niet onthouden.
Trouwens, ik denk dat ook de heren het wel willen lezen!

Anna Maria van Schurman
Op de 40 cent Zomerpostzegel 1978 (nvph 1153) staat de geleerdste vrouw van
Europa uit de 17e eeuw: Anna Maria van Schurman (1607 – 1678).
Haar ouders vluchtten uit Keulen en vestigden zich in Utrecht om het protestantse
geloof vrij te kunnen uitoefenen.
Op 14-jarige leeftijd kwam Anna met haar de ouders in Franeker wonen.
Op 15-jarige leeftijd beloofde Anna haar vader op zijn sterfbed dat zij nooit zou
trouwen en zich niet zou binden aan “die onontwarbare, zeer verdorven wereldse boei
van het huwelijk.” Met die belofte hoopte de vader te bereiken dat ze haar grote
talenten niet zou verloochenen. Hij was zelf degene
die de grote intelligentie van zijn dochter ontdekt had
tijdens de Latijnse les van zijn zonen. Daarna had hij
ook haar – heel ongebruikelijk voor meisjes – in het
Latijn onderwezen.
Op 13-jarige leeftijd stuurde Anna een zelf geschreven
gedicht aan Jacob Cats. Hij was zeer onder de indruk
van haar talent.
Naderhand zocht ze contact met meer geleerden. Haar
naam werd daardoor steeds meer bekend in kringen
die er toe deden o.a. bij René Descartes. Haar werd
zelfs gevraagd een lofdicht op de te stichten
universiteit van Utrecht te maken.
Toen ze te kennen gaf colleges aan diezelfde
universiteit te willen volgen, werd dat in eerste
instantie afgewezen. Een vrouw in de collegebanken
anno 1636 was een ongehoorde gedachte!
Door bemiddeling van de streng-calvinistische hoogleraar Voetius
(1588 – 1676, nvph 288) lukte het haar toch toegelaten te worden. In een met
gordijnen afgesloten loge, zodat de mannelijke studenten niet werden afgeleid, was ze
de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse en waarschijnlijk zelfs aan een
Europese universiteit.
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Ze was in haar tijd bekend om haar talenkennis, schilderijen en gedichten. Het voor
het merendeel religieuze werk van Anna Maria van Schurman werd hoog
aangeslagen. Een vrouw met hersens dat was toch ook een beetje een
curiositeit! Constantijn Huygens bijvoorbeeld begreep niet dat zoiets mogelijk was.
Hij zag het als een speling der natuur!
Hoe groot haar roem in haar eigen tijd ook was, later is ze zo ver in de vergetelijkheid
geraakt dat veel geleerden nog nooit van haar hebben gehoord!
Deze inleiding geeft een inzichtelijk beeld van de 40 cent Zomerzegel met daarop
Anna Maria van Schurman. Het uitgangspunt van
ontwerpster Daphne Duijvelshoff was een geëtst zelfportret,
dat zich in Museum Martena van Franeker bevindt. Het
verscholen zijn achter een gordijn in een apart vertrek heeft
de ontwerpster aangegrepen door het portret ten dele te
verbergen achter horizontale grijze banen, waarbij Anna’s
ogen niet zijn afgedekt.
Haar godsvruchtig leven wordt met de spreuk “Soli Deo
Gloria” (God alleen de eer) in haar eigen karakteristieke
handschrift aangeduid. In verticale stand staat in het rood
haar handtekening. Deze afbeelding integreert bijzonder veel
persoonlijke karakteristieken (kénnen en kúnnen) van de
geleerdste vrouw uit het 17e eeuwse Europa.
(Bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 2007 n.a.v. de expositie ‘Anna Maria van
Schuurman als internationale ster’ in Museum Martena in Franeker)
____________________________________________________________________

75e 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 30 juni loopt de 75e 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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Plattegrond van de situering van en de route naar de nieuwe locatie voor onze
clubavonden.

Via het kanonnenpad kunt u vanaf de Bovenbuurtweg naar het clubgebouw van
Fortissimo fietsen. Blijf wel op het geasfalteerde fietspad en steek de parkeerplaats
over om naar het clubgebouw te komen.
A. K.S.V. Fortissimo
Sportparkweg 8, 6717 LD Ede
0318 614 546
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P U Z Z E L R U B R I E K
Geen oplossing van de puzzel van april deze keer, wel de bijgewerkte stand, speciaal
voor de heer Verhoeff.
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

STAND
Dhr. A. Oskam
Dhr. H.Wolters
Dhr. Verhoeff
Ciska v.d. Genugten
Dhr. G. de Nooij
Mevr. J.A. te Loo
Dhr. R. Ietswaart
Mevr. I. Riedel
Dhr. J. Huiskes
Mevr. A. de Wit
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. J. Bisschops
Fabian Boon

493
468
377 357 + 20 (mrt)
361
307
305
192
191
184
139
138
82
48
30

De nieuwe opgave
Nieuwe puzzelaars zijn altijd en nog steeds welkom: er is weer een beginnersbonus
van 10 punten deze maand.
Vooral de nieuwe jeugdleden moedigen we aan om mee te gaan doen: je kunt er de
nederlandse postzegels beter door leren kennen en het levert al snel een mooi
stockboek op: bij 100 punten een dun, bij 250 een middel en bij 500 een dik
stockboek.
Stuur nu een oplossing voor de puzzels van april en mei in en je bent al halverwege!
3 punten per vraag en bij 10 inzenders: 5 bonuspunten voor iedere inzender.
Ook extra (leuk gevonden) oplossingen kunnen bonuspunten opleveren.
Dit moet ook weer gemakkelijk lukken: inzenden mag namelijk tot 31 juli.
In augustus komt de oplossing van april en mei.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5

Het korenveld
Wie heeft er een kind op z’n nek?
Een Roomsch vogeltje?
Een horentje met torentjes
Pratende handen?
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Uw oplossing a.u.b. uiterlijk 30 juli 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.
____________________________________________________________________

In juni en juli verschijnt er geen clubblad. De clubavonden liggen in verband met de
vakantietijd ook even stil en de eerste clubavond in het nieuwe seizoen is weer in
september.
Ik wens iedereen een mooie zomer toe en een fijne vakantie!
De Redactie.
____________________________________________________________________

Stelling van de maand.
De grootte van het insteekalbum doet er niet toe, de inhoud wel.

__________________________________________________

Voor u gelezen
Tineke Smit las in “de Telegraaf” van vorige maand
bijgaand artikeltje

__________________________________________________________
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Onderstaand stukje is gebaseerd op een artikeltje van Ton Vis in “de Postkoets”, vrij bewerkt met
o.a. informatie uit Wikipedia

Tonga en de Tin Can Mail

Het Koninkrijk Tonga is een eilandengroep
in de Grote of Stille Oceaan. De eilanden
liggen ongeveer 700 km ten zuid-oosten
van de Fiji-eilanden en 2000 km ten
noord-oosten van Nieuw-Zeeland.
Het koninkrijk omvat 139 eilanden,
waarvan er 36 bewoond zijn.
De eilanden zijn opgedeeld in drie
groepen, van noord naar zuid:
Vava'u, Ha'apai en Tongatapu
De ruim 100.000 Tonganen noemen hun
eilanden graag "Friendly Islands"
(Vriendschapseilanden).
(Landkaart met de grootste eilanden)

De Nederlandse ontdekkingsreizigers
Willem Cornelisz Schouten en
Jacob le Maire waren in 1616 de eerste
Westerlingen die aanlegden op
Niuatoputapu, een van de noordelijke
eilanden, gevolgd door Abel Tasman die
Tongatapu en Ha'apai aandeed in 1643
Abel Tasman herdacht door NieuwZeeland

Het eilandenstaatje Tonga heeft altijd al de aandacht getrokken van de filatelistische
wereld.
Tonga gaf bijvoorbeeld als eerste land ter
wereld zelfklevende postzegels uit in een
afwijkende vorm. Beroemd geworden is de
"banaan".
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Maar posthistorisch is Tonga nog veel interessanter. De Tonga-eilanden zijn vooral
beroemd om de "blikkenpost" (of in het Engels "Tin Can Mail"):

Het eiland Niuafo’ou is onderdeel van het Koninkrijk Tonga en eigenlijk niet meer
dan de top van een vulkaan, die maar net uitsteekt boven het water. De krater is met
water gevuld en daardoor het eiland de vorm van een donut: een ring van land rond
een centraal, diep meer. Het heeft geen baaien of stranden, noch een haven waar een
schip zou kunnen aanmeren. De wanden van de vulkaan lopen steil de diepe oceaan
in. Het is daarom voor een schip om bij het eiland voor anker te gaan en zelfs het
afmeren van een roeiboot is vanwege de branding en de rotsige kust een hachelijke
onderneming.
Op de Tonga-eilanden woonden veel kooplieden die kopra (gedroogd vruchtvlees van
de kokosnoot) en mosselen van de eilandbewoners opkochten.
De post van deze handelaren werd door schepen bezorgd, die ook voor het vervoer
van de goederen zorgden. Indien een kapitein slechts voor 1 eiland brieven aan boord
had, voer hij niet graag door de gevaarlijke riffen en moesten de kooplui dus soms
maanden op hun post wachten.
Tot in 1882 Wiliam Travers, plantage-eigenaar, de postale autoriteiten van Tonga
vroeg zijn post te sturen in grote beschuitblikken, zoals die aan boord van schepen
werden gebruikt.
Passagiersschepen passeerden met regelmaat op enkele mijlen afstand het eiland,
maar kwamen niet dicht genoeg in de buurt om contact te maken. Travers zorgde
ervoor dat de kapitein die bussen overboord gooiden. Dit gebeurde met name bij
het eilandje Niuafo'ou,
De eilandbewoners waren goede zwemmers en zij zwommen tot bij het schip om de
blikken op te pikken. Ook uitgaande post nam de kapitein in ontvangst voor verder
vervoer. Zo kwam de “Tin Can Mail” tot stand, een manier van postvervoer, dat een
regelmatig terugkerende gebeurtenis werd.
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Deze brief werd in 1936 gestuurd vanaf Tonga naar Australië.
Linksboven is de tekst aangebracht: "This letter enclosed in a water-tight tin was put into
the sea from the Cruise Steamer Monowai…..etc”

In 1921 werd Charles Ramsay als beheerder van een kopraplantage op Niuafo'ou
aangesteld. Ramsay had een aantal jaren in het ziekenhuis gelegen nadat hij als
militair tijdens de Eerste Wereldoorlog had blootgestaan aan strijdgassen. Ook hij
had behoefte aan communicatie met de buitenwereld en nam de taak van het
zwemmen met de post over. Hij is de enige blanke geweest die zelf de post heeft
binnengehaald en heeft hiervoor 112 zwemtochten gemaakt onder zeer uiteenlopende
weersomstandigheden. Als een schip ‘s nachts bij het eiland aankwam en het
afgesproken sein gaf, dan gingen zwemmers als groep het water in, waarbij er één
een lamp bij zich had. Op de kust werden dan vuren aangelegd om de zwemmers de
weg terug te wijzen naar het kleine eiland.
Het was echter een gevaarlijk klusje voor de zwemmers: er zwommen veel haaien in
de oceaan en er stond een zeer sterke stroming rond het eiland Bij storm was het
helemaal onmogelijk een zwemmer er op uit te sturen.
Na een ongeluk met een haai besloot men voortaan mensen in kano’s naar de schepen
te sturen.
Ook op andere manieren probeerde men de post over te brengen:
Zo schoot een kapitein brieven met een raket van zijn schip naar het eiland. Vaak
genoeg schoot de raket over het eiland heen of kwam in het meer in het midden van
het eiland terecht. Of de post vatte vlam bij zo’n poging!
Het afschieten van de raket was een gebeurtenis die de hele eilandbevolking
nauwlettend volgde, want degene die het pakket brieven vond en terugbracht kon op
een beloning rekenen.
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Poststuk met uiteenlopende stempels, waaronder een afbeelding van het eiland
(midden)
Een volgende fase in het Tin Can Mail-verhaal brak aan toen Walter George Quensell
in de twintiger jaren op het eiland arriveerde. Hij realiseerde zich al snel dat er
filatelistische mogelijkheden zaten in deze wijze van postvervoer. Met een
eenvoudige stempeldoos maakte hij een rubberen stempel met de tekst
‘TIN CAN MAIL' en plaatste dit op alle uitgaande brieven. Daarna kwamen er
allerlei stempels bij in diverse talen. Zelfs de Nederlandse taal werd gebruikt:
"Blikken Bus Post".

Hierboven de voor- en achterkant van een brief, gestuurd in 1937 vanuit OostburgNederland naar Niuafo'ou Island, één van de Tonga-eilanden. Merk op, dat er nogal
veel stempels zijn aangebracht in diverse talen. Belangrijk is het stempeltje "Inward
Tin Can Mail" (= inkomende post per blik). Verder stempels en een geschreven naam
van de "W.G.Quensell Tin Can Mail Man".
Wordt vervolgd
___________________________________________________________________

”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

