7, september 2013

3 oktober: Bijeenkomst met lezing
19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst
17 oktober: postzegelmiddag
2 november: postzegeldag in Ons Huis

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 7, september 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
Bankr.nr. (IBAN) rondzendingen: NL25INGB000196 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
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
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 postzegelvriend(in)
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 3 oktober a.s.
in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
Voor deze avond staat er een lezing op het programma.
We willen dhr W. Meurs uitnodigen voor deze lezing met als onderwerp:
“Vervalsingen en reparaties”. Mocht daar iets tussen komen, dan is er een andere
lezing.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 september j.l.
Rondvraag.
Kleine pauze.
Lezing
Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en het inzien van de snuffelboeken.
Verloting.

Tot ziens!
M.Mulder.

____________________________________________________________________

76e 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 september loopt de 77e 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 5 september 2013
Cees opent de vergadering om 20:30 uur.
Cees is erg tevreden over de opkomst. Er zijn ongeveer 35 man/vrouw aanwezig.
Het zal even wennen zijn aan de nieuwe locatie. Er staat helaas nog een oud adres in
de index van Fila Ede.
Er komt voor deze ruimte waar we nu zitten nieuw meubilair, deelt Cees mede.
Koffie en thee staan klaar in kannen. Wel zelf geld in de pot doen is het verzoek.
Andere drankjes en hapjes kunnen bij de bar in de naastgelegen zaal gehaald worden.
André Tikkel is aanwezig als hoofd nieuwtjesdienst met het overschot van de
nieuwtjesdienst.
Hij legt het e.e.a. uit over hoe de boeken zijn ingedeeld.
Wijnand van Doorn wordt welkom geheten. Alhoewel hij al langer lid is, is hij voor
het eerst op de clubavond.
Ingekomen stukken: enkele berichten van beursen van Lichtenvoorden en
Fri Market. Ook het blad de Vierstroom en de postgeschiedenis van Liechtenstein
liggen ter inzage.
Dhr. Verhoef merkt op dat de agenda van de afdeling Ede niet in de Globe Koerier is
opgenomen. De secretaris heeft de agenda wel verstuurd en deze is ook op de website
geplaatst. De redactie heeft dit mogelijk “vergeten”.
André Tikkel merkt op dat de website van de Globe is gehackt en hierdoor niet
bereikbaar is.
Anneke de Wit roept op om ook eens iets te schrijven voor Fila Ede.
Cees geeft Arie Oskam voor het puzzelen een stockboek. Arie roept op om ook eens
mee te doen met de puzzel.
Tot zover deze eerste vergadering in ons nieuwe onderkomen bij de voetbalclub
Fortissimo.
Berry Jakobsen

Stelling van de maand.
Ontbrekende zegels komen niet langs, maar worden opgespoord.

_____________________________________________________
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Programma 2013-2014.
05-09-2013

19-09-2013
03-10-2013
17-10-2013
02-11-2013
07-11-2013
21-11-2013
12-12-2013
19-12-2013
02-01-2014
16-01-2014
06-02-2014
20-02-2014
06-03-2014
20-03-2014
03-04-2014
17-04-2014
01-05-2014
15-05-2014
05-06-2014

Opening seizoen in de nieuwe locatie.
Aanwezig: voorraad nieuwtjesdienst fil.ver. De Globe.
Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Lezing. Na de pauze: gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Najaars-postzegeldag in “Ons Huis”, Prinsesselaan 8,6713 PX,Ede
Veiling. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Sint Nicolaasbijeenkomst. Postzegelwinkeltje.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.
Postzegelhandelaar aanwezig.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Jaarvergadering. Na de pauze gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Veiling. Na de pauze gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Filatelistische quiz ‘Tour d’Europe’. Hierna het
gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Lezing. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Laatste bijeenkomst van het seizoen.

_____________________________________________________
Van het Hoofd Rondzendingen:
Het rondzendverkeer is ook weer gestart en men zich kan opgeven voor deelname
hieraan. Zowel voor de poststukken als voor de postzegels. Er lopen momenteel
alleen in Ede poststukken. Wilt u ze ook in Bennekom zien, dan graag even contact
opnemen. Het liefst via de email en anders via de telefoon (spreek gerust in als er
niemand is).
Er wordt door vele leden altijd veel uit de boekjes gekocht. De kans dat u iets vindt,
is groot.
Ook inzenden kan men doen via Berry Jakobsen. Hiervoor zijn zowel boekjes als
enveloppen te verkrijgen tegen een prijs van € 0,50 per stuk.
Wilt u meer weten kom dan ook naar onze clubavond of neem anders contact op per
email of telefoon. Zie voor de gegevens voor in het boekje.

_____________________________________________________
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De Globe afdeling Ede organiseert
op zaterdag 2 november 2013

Een Grote Postzegeldag
Het evenement wordt gehouden in “Ons Huis” de ontmoetingsruimte
achter de Taborkerk aan de Prinsesselaan in Ede

Diverse handelaren zullen aanwezig zijn met postzegels, brieven,
poststukken, postwaardestukken enz., van zowel landen als vrijwel
alle motieven.
Verder is er volop gelegenheid om met andere verzamelaars te ruilen.
Grote kans dat u niet met lege handen weer naar huis gaat.
Voor de jeugd is er een speciale jeugdhoek ingericht.
De openingstijd is van 10:00 tot 17:00 uur, de toegang is gratis en bij
“Ons Huis” is volop gratis parkeergelegenheid.
Voor inlichtingen kunt u terecht op tel: 0318-623649 of neem een
kijkje op onze website: www.deglobe-ede.nl

U KOMT TOCH OOK?
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WERELD WEETJES
15 augustus
Is 15 augustus een bijzondere dag? Voor velen zal dat niet het geval zijn maar voor
anderen is het een dag die ze niet snel zullen vergeten.
Voor een verzamelaar uit Ede betekent dit de laatste dag van de maand dat er kopij
voor Fila Ede ingeleverd kan worden.
Voor een verzamelaar uit Ede maar geboren in Indië betekent die dag: herdenking
van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.
Dat gevoel en de interesse hierin is de laatste jaren wat aangewakkerd en ik ben dit
jaar voor de 1e keer naar de herdenking in Den Haag gegaan. Daarvoor vierden we
met de familie de verjaardag van mijn vader. Hij zat in 1945 als krijgsgevangene,
nabij Sendai, in Japan waar hij in de kolenmijnen moest werken. Samen met mijn
vader heb ik vanaf mijn jeugd Indonesië verzameld, (Ned. Indië ging wat moeizaam),
maar meer dan het bijhouden van de nieuwtjes was het niet. Dit “verzamelgedrag” is
de laatste jaren flink veranderd.
Mijn ogen gingen pas (echt) open nadat ik delen van de verzameling zag en de lezing
hoorde over krijgsgevangenenpost van Rob (Globe-lid Ede).
1940-1950 is filatelistisch een uiterst boeiende, maar ook een moeilijke periode.
Gelukkig zijn er genoeg specialisten die deze periode bestuderen, de kennis delen en
er over schrijven.
Na deze lange inleiding vraagt u zich af en nu?
Ik wil, met enkele voorbeelden, laten zien dat je geen specialist hoeft te zijn en een
leuke (thema) verzameling kan maken met de zegels die u in onze boeken en
rondzendingen regelmatig tegenkomt.
Nieuwsgierigheid en verzamel plezier is voldoende.
Ik heb de zegels verdeeld in 4 groepen:
Groep A: Zegels Nederlands Indië.
Groep B: Japanse uitgiftes.
Groep C: Overdrukken (Repoeblik Indonesia) op zegels Nederlands Indië.
Groep D: zegels van Rep. Indonesia.
Groep A:

1
2
3
4
5
Op zegel 1 zien we de bezettingsoverdruk, balken en Japanse tekst. Daaroverheen een
violette handstempel R I, deze zegels werden gebruikt in
Z-Sumatra (Palembang). 2: Over de bezettings overdruk, handstempel “INDONESIA
PTT”. 3: Stempel van de Afdeling Militair Bestuur, BANKA en BILLITON. 4 en 5:
Overdrukken Japanse Marine, deze zegels werden gebruikt in gebied N-O Indië.
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Groep B:

6
7
8
9
10
In 1943 werden resp. de (6) Java serie (stempel Soerabaja) de (7) Sumatra serie
(overdruk R I in kader) en de (8) Malacca serie door Japan uitgegeven. Verder
voor/door, de Japanse Marine serie (9). Deze zegels waren bestemd voor o.a.
Celebes, Molukken en Soenda Eilanden. 10: een zegel van Strait Settlements met in
rood bezettingsoverdruk (stempel Medan). Deze zegels waren bestemd voor de regio
Malacca, N-Sumatra en Z-Borneo.
Groep C:

11
12
13
14
15
11, 12 en 13: Diverse machinale overdrukken “Repoeblik Indonesia”.
14: Japanse handstempel overdruk (betekenis; groot Japan). Daarbij extra de
Republikeinse opdruk: “Rep. Indonesia”. Deze zegels werden voornamelijk gebruikt
in Oost-Sumatra. 15: Overdruk op een van de zegels van de Java serie.
Groep D:

16

17

18

19

20
16, 17 en 18: Zegels uitgegeven door de Repoeblik Indonesia in 1946. De zegels
hadden geen gom en de tanding was slecht aangebracht. 19 en 20: zegels, zonder
gom, uitgegeven in 1946 t.b.v. het bevrijdingsfonds. Zegel 19 met waarde overdruk
voor luchtpost gebruik. Zegel 20 met ORI opdruk. In 1947 werd de nieuwe
munteenheid ingevoerd nl. “Oeang Republik Indonesia” (betekenis: geld van de
Republiek Indonesia).
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21

22
Tot slot een tweetal postwaardestukken:
nr 21 gebruikt in Japanse bezettings periode.
nr 22 een kaart uit de periode van de Repoeblik Indonesia.

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
Bronnen: Catalogus Michel en Dai Nippon

________________________________________________________________
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P U ZZ E L R U B R I E K
Ondanks de oproep van Arie Oskam aan iedereen op de eerste bijeenkomst bij
Fortissimo, om mee te gaan doen met de puzzel, is er geen nieuwe inzender
bijgekomen. Er waren zelfs maar 9 inzenders .... dus geen bonuspunten.
DE OPLOSSING
Vraag 1 Wat bevindt zich op 51gr 24.375N en 3 gr 31.269O?
De vuurtoren van Breskens NVPH 2717. Ook degenen die geen recente catalogus
hebben, wisten dit te vinden.
Vraag 2 De loodgieter. Het kind en het stripverhaal uit 1984, nr. 1318.
Vraag 3 Cryptisch: het klinkt als “fotografeer ’n crimineel”. Inge Riedel zond deze
leuke vraag in. De oplossing is “kiek een dief”, nr 1650. Op blok 1652 staan zowel de
blauwe, grauwe als bruine kiekendief. Arie Oskam vermeldde dit.
Vraag 4 "fundamentele vrijheden". Dit vinden we op nr 1157: “Europees verdrag ter
bescherming van de mens en de functionele vrijheden”.
Vraag 5 De viskraam staat bij het strand op Eurozegel met dubbele waarde NVPH
1992 en 2063 (uit postzegelboekje).
DE STAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

429 416 + 13
381
358 345 + 13
342
243 231 + 9 + 3b
238 225 + 13
211
189 176 + 13
173 158 + 15
103
87 + 16 (dun stockboek sept)
85
82 + 3b
49 535 + 11 +3b
47
22 509 + 13
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DE NIEUWE OPGAVE
3 punten per vraag en bij 10 inzenders: 5 bonuspunten voor iedere inzender.
Zoals altijd kunnen extra (leuk gevonden) oplossingen bonuspunten opleveren.
Vraag 1 Een hondje op je bordje.
Vraag 2 Franse langoer
Vraag 3 Welke tennisser is de enige Nederlander die ooit het enkelspel op
Wimbledon gewonnen heeft?
Vraag 4 Coaster
Vraag 5 Welke schilders horen er bij Melle Hammer?
Uw oplossing svp uiterlijk 10 oktober 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.

____________________________________________________________________

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.

GEZOCHT:

NIEUWE PUZZELAARS
Zoek in de catalogus naar de postzegel(s) die gezocht worden, leer meer over de
Nederlandse postzegels en stuur in met een mooie postzegel die naar de jeugd gaat.
Elke maand kunt u (minimaal) 20 punten verdienen. Bij 100 punten ontvangt u als
prijs een dun stockboek, bij 250 punten een middeldik en bij 500 een dik stockboek.
Voor de opgave van deze maand, zie hierboven.

Doe ook mee!
__________________________________________________________________
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VAKANTIE-FILATELIE
Anneke de Wit

Mijn laatste vakantie bracht ik door in het NoordWesten van de Verenigde Staten.
Wij trokken met de auto door de 3 staten: Washington, Oregon en (een deel van)
Californië.
Naast mooie natuur, steden, kusten en wouden (in een ander artikeltje kom ik daar
nog wel eens op terug) kwamen wij veel verwijzingen tegen naar een expeditie, die
begin 19e eeuw in dit gebied heeft plaatsgevonden: de expeditie van Lewis en Clark.

Meriwether Lewis

William Clark

Voor wij op vakantie
gingen had ik hier al iets
over gelezen, want ik vind het altijd leuk om iets van de geschiedenis te weten van
het gebied waar wij naar toe zouden gaan. Dan rijd je niet zomaar ergens heen, maar
krijgt zo’n rit meer betekenis en gaat een omgeving meer leven. Lewis en Clark
hadden veel ontberingen moeten doorstaan en tijdens onze tocht kon ik me helemaal
inleven: ruige natuur, bergen, sneeuw (wij waren er in juni!), soms weinig eten en
niet altijd vriendelijke indianen. Van de laatste 2 ervaringen hadden wij geen last!
Wat was nu de geschiedenis?
De expeditie van Lewis en Clark was de in 1804 door president Thomas Jefferson
uitgezonden expeditie door het nieuw verworven Louisiana Territory. (Door de nog
jonge Verenigde Staten was dit gebied aangekocht van de Fransen).
Het was een uitgestrekt gebied
ten westen van de Mississippi,
dat veel meer omvatte dan het
huidige Louisiana.
De president gaf zijn
persoonlijke secretaris, Lewis,
de opdracht het gebied in kaart
te brengen, de flora en fauna te
onderzoeken (en evt de
geologische rijkdommen) en
contacten te leggen met de
indianenstammen die er leefden.
Lewis koos Clark als compagnon. Hij zou fungeren als begeleider en adviseur van de
“Far West Expeditie”, beter bekend onder de naam Lewis en Clark Expeditie.
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Het zou de eerste overlandse tocht door het westen
van de Verenigde Staten van Amerika zijn, die leidde
naar de kust van de Grote Oceaan aan de monding van
de Columbia in de huidige staat Washington. De
expeditie zou twee jaar in beslag nemen.
14 mei 1804 vertok men uit St Louis en voer over de
Missouri naar het noordwesten. Bij het huidige
Washburn, North Dakota bouwden de expeditieleden Fort Mandan, waar de groep
overwinterde. Tijdens deze pauze vergaarden de leden van de expeditie informatie
over de lokale indianenstammen en hun cultuur. Ook werd hier
o.a. Sacagawea, een Shoshone-indiaanse, en haar man
gerekruteerd voor de tocht, voornamelijk om hun kennis van de
indianen in het gebied en als vertaler. Ze bleek van onschatbare
waarde: ze vulde de voeding van de mannen baan met wilde
artisjokken en andere eetbare planten die ze opgroef. Maar een
van Sacagawea's belangrijkste bijdragen aan de expeditie was
haar aanwezigheid, die potentieel vijandige indianenstammen
onderweg tot kalmte leek te manen.
In het voorjaar van 1805 ging de expeditie weer verder westwaarts, eerst per kano,
over de Missouri, later te voet of te paard over bergen, waarbij ze hulp van indianen
kregen. Na de moeilijke overtocht over de bergen weer per kano over de Clearwateren de Snakerivier naar de Columbia River
waarop in november de kust van de Grote
Oceaan werd bereikt.
Nabij het tegenwoordige Astoria in Oregon
werd Fort Clatsop gebouwd waar de winter
werd doorgebracht. In 1806 werd de tocht
oostwaarts weer hervat. Als echte volkshelden
bereikten Lewis en Clark met hun expeditie op
23 september 1806 weer Saint Louis.
De expeditie is van grote waarde geweest: er werden grote stukken onbekend gebied
in kaart gebracht, men leerde nieuwe plant-en diersoorten kennen en men leerde veel
over de cultuur van de oorspronkelijke bewoners.
De tocht opende ook de weg voor de enorme expansie die de VS zouden doormaken
naar het westen toe in de eeuw na de tocht. De relatie met de indianenstammen was
over het algemeen vriendschappelijk en dat zou zo blijven tot de vestiging van grote
groepen pioniers in het westen. Ook werd de grondslag gelegd voor de lucratieve
handel in pelzen.
Tot zover de geschiedenis. Afgelopen zomer was ik in Astoria, aan de monding van
de Columbia Rivier. Deze vormt hier de grens tussen de staten Oregon en
Washington. Een brug verbindt de oevers van deze staten en die brug is 6 km lang!!!
Toen ik over die brug reed, zag ik links de Grote Oceaan en rechts die machtige rivier
en ik kon me een beetje voorstellen hoe het in 1805 moet zijn geweest………….

POSTZEGELVERENIGING
`DE GLOBE EDE`

”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

