Nr. 7, september 2014

Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo
vallen tevens onder afdeling Ede

2 oktober: Bijeenkomst met lezing,
snuffelboeken en verloting
16 oktober: 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 7, september 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 Globe – leden,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst
van donderdag 2 oktober a.s. in de zaal van ‘Fortissimo’,
Sportparkweg 8 te Ede.
Aanvang 20.15 uur
AGENDA
1. Opening door de waarnemend voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 september
4. Naamgeving nieuwe vereniging
5. Rondvraag
Na een korte pauze houdt Gert Radstaat een lezing met als titel:
´De Nederlandse briefkaart met andere ogen bekeken´
hoe het uiterlijk van de briefkaart in 140 jaar veranderd is
Harry zorgt weer voor de verloting en we kunnen met de postzegels aan de slag.
Tot ziens op 2 oktober !
M. Mulder / secretaris.
____________________________________________________________________
NAAMGEVING
Als de fusie per 1 januari 2015 een feit is, vervalt ook de naam De Globe.
Dit betekent, dat wij als vereniging op zoek moeten naar een nieuwe naam.
Voor de bijeenkomst van 2 oktober a.s. hebben wij dit als agendapunt opgenomen.
Wij vragen alle leden om hierover na te denken en met suggesties te komen.
Kunt u die avond niet aanwezig zijn, laat ons de door u bedachte naam dan per email
of op een andere manier weten.
Er zijn al enkele voorstellen gedaan:
- Filatelistenvereniging De Vallei
- Filatelistenvereniging A30
- Filatelistenvereniging Stamp Vallei
- Postzegelvereniging De Gelderse Vallei
- Postzegelvereniging West Veluwe Rand
Namens het bestuur / M.Mulder
___________________________________________________________________
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Vanachter de bestuurstafel:
Het is u allen bekend dat De Globe per 1 januari 2015 gaat fuseren met de
Federatie van filatelistenverenigingen Philatelica. Dit geeft het afdelingsbestuur,
om de voorbereidingen voor zowel de lokale administratieve acties, alsmede de
zaken die wij voor ons hoofdbestuur moeten uitvoeren, veel werk. Ook wordt uw
bestuur gebombardeerd met informatie vanuit het hoofdbestuur welke niet altijd even
consistent is.
Uit recente informatie welke het hoofdbestuur van de Globe naar alle afdelingen
stuurde, was te lezen dat de afdelingen mandaat van de leden moesten krijgen om,
nadat de afdeling zelfstandig is geworden, de vereniging aan te sluiten bij de fusie
van De Globe en Philatelica.
Op grond van deze informatie is tijdens de laatste bijeenkomst op 4 september
aangekondigd dat er op de eerstkomende bijeenkomst op 2 oktober een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BAV) zou worden gehouden, waarbij u
als lid aan moest geven of de afdeling Ede van de Globe als zelfstandige filatelisten
vereniging mee wilde gaan in de fusie en zich aan zou sluiten bij
De Globe/Philatelica.
Op grond van deze informatie heeft het afdelingsbestuur voorbereidingen getroffen
voor deze BAV. Diverse leden hebben al gereageerd met vragen over deze
voorgenomen BAV, zoals, kan er ook met een machtiging gestemd worden.
Wat schetst onze verbazing, dat onlangs een bericht van het hoofdbestuur
binnenkwam, waarin werd aangegeven dat er bij de afdelingen geen BAV hoeft te
worden gehouden.
De letterlijke tekst waarom een BAV niet nodig is, luidt:
Quote
“ Als 2e stap was door de notaris bij De Globe een algemene vergadering van de
afdelingen voorzien. Door vragen en opmerkingen uit onze achterban over hoe en wat
en discussie binnen het HB, is steeds meer de overtuiging gegroeid dat dit geen goede
stap is. Past niet in ons jaartraject, veel extra werk en kosten en betekent in feite het
overdoen van wat we eerder in het traject voor onze ALV van 23/4 al gedaan hebben.
In dat traject hebben de afdelingsbesturen hun jaarvergadering gehouden over de
jaarstukken en het fusiedocument, incl. de principiële vraag over al of niet doorgaan
met de fusie met Philatelica en de al of niet omzetting van de afdeling tot zelfstandige
vereniging. Elke afdeling heeft daarover een beslissing genomen en dat op 23/4 op
onze algemene verenigingsjaarvergadering kenbaar gemaakt. Er waren 34 stemmen
te vergeven en daarvan waren er 32 voor de fusie, 1 onthouding en 1 tegen. We zijn
met zijn allen op de een of andere manier aan de verdere uitwerking begonnen.
Dat is het en niet anders en geheel conform onze statuten.”
Unquote
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Vrij vertaald. U heeft uw afdelingsbestuur tijdens uw laatste Algemene
ledenvergadering toestemming gegeven om voor te stemmen over het doorgaan met
de Fusie met Philatelica. Uw bestuur heeft deze stem uitgebracht op 23/4 tijdens de
ALV van de Globe. Daarmee heeft u tevens aangeven dat de afdelingen zich zullen
aansluiten als vereniging bij deze fusie.
Op grond van deze uitkomst en de redenatie van het hoofdbestuur is een BAV van de
afdelingen over het meegaan als zelfstandige vereniging in de fusie NIET NODIG.
____________________________________________________________________
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4 september 2014
Aanwezig: 31 leden
1. Roy opent de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen met een welkom voor
allen en in het bijzonder voor postzegelhandelaar Edwin Brugman.
De aanwezigheid van Hennie v.d. Berg is een extra verrassing.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Een oproep om mee te doen aan de Jan Mak Trofee. We hopen dat er een
flink aantal inzendingen komen (met één kader).
- Het overzicht van de verzamelgebieden van de leden, geplaatst op blz. 6 van
Fila Ede, bevindt zich óók in de kast in de zaal.
-5ct-boeken: na het officiële gedeelte zal er uitbetaling plaatsvinden t/m de maand
juni.
De nrs. 1006 t/m 1098 zijn uitgenomen. De nrs. 1099 t/m 1229 lopen nog.
Maak de boeken aantrekkelijk!
-Herhaalde oproep voor mensen in het bestuur. Zoals bekend zoeken wij een
voorzitter en een jeugdleider. We moeten waken voor te weinig mensen in het
bestuur.
-In oktober een bijzondere algemene ledenvergadering. Alle leden krijgen
hiervoor een uitnodiging met extra informatie.
De Fusie De Globe/Philatelica gaat door en wel op 1 januari 2015.
De leden kunnen in oktober formeel stemmen of ze hierin mee willen gaan.
Van de aanwezige leden moet 70% ermee instemmen om aan de Fusie deel te nemen.
-Een aantal verenigingen bij de afd. Globe gaan samen verder.
Bijv.: Wageningen/Veluwezoom, Rhenen/Veenendaal en Ede/Barneveld.
-Ede/Barneveld
Barneveld is een financieel gezonde vereniging. We gaan dan één bestuur vormen
(met twee mensen uit Barneveld erbij). Twee avonden: 1e donderdag in Ede en
2e donderdag in Barneveld.

Fila Ede 2014

5

___________________________________________________________________________

We zijn als vereniging verplicht om minstens drie jaar deel te nemen aan de Fusie.
- Na de Fusie met Philatelica
De faciliteiten, waarin De Globe voorziet, blijven bestaan.
We krijgen geen bestuurlijke ondersteuning meer van het hoofdbestuur.
We worden financieel meer autonoom en zijn daardoor vrijer in wat wij
willen doen.
Er worden vragen gesteld en er ontstaat een uitvoerige discussie.
We kunnen niet in de toekomst zien, maar hebben vertrouwen in de Fusie en zijn
ervan overtuigd, dat we samen sterker zullen zijn.
-Fila Ede
Oproep voor kopij.
Ingekomen stukken
Twee uitnodigingen voor beurzen:
a. Frimarket / Veenendaal: zaterdag 27 september in CSV “Het Perron”,
Sportlaan 11 te Veenendaal. Van 10.00 – 16.00 uur.
b. Verzamelbeurs Lichtenvoorde: zondag 28 september, Locatie “De Swite”,
Hendrik Leemreizestr. 2. Van 10.00 tot 16.30 uur.
3.Verslag bijeenkomst 5-06-2014: geen op- of aanmerkingen.
4. Rondvraag: De algemene ledenvergadering in oktober is extra met aansluitend de
geplande clubavond.
Hierna pauze, verloting en uitbetaling 5ct-boeken.
Met dit keer een levendige handel in postzegels.
Secretaris / 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.

_____________________________________________________

Fila Ede 2014

6

___________________________________________________________________________

WAAROM DE KOOLMEES EEN STROPDAS EN
DE PIMPELMEES EEN PETJE DRAAGT.
“We hebben grote problemen. Het moet anders!” De vogels, verzameld in de grote
wei, schreeuwden door elkaar heen. Ze maakten zich zorgen. Eeuwenlang hadden ze
in voorspoed geleefd, maar nu werd hun leefgebied steeds kleiner, afgepakt door de
mensen voor hun huizen, fabrieken en
boerderijen. “We doen het niet goed. De mensen
doen het beter. Er komen er steeds meer en ze
hebben mooie, warme nesten en genoeg te
eten,” krijste de ekster. “Stilte!” zo klonk de
metalen stem van de koolmees. “Ik heb een
voorstel. Laten we eens onderzoeken waarom de
mensen het zo goed doen.” Dat vonden alle
dieren een goed idee.
Met een heldere hoge stem zei de pimpelmees:
“Wij koolmezen en pimpelmezen wonen dicht bij
de mensen. Vanuit de bomen zien we alles. Wij
kunnen wel eens een jaar goed opletten hoe de
mensen het doen en wat wij van hen kunnen
leren.” Daar waren alle dieren het mee eens.
Na een jaar verzamelden alle vogels zich wederom in de grote wei, benieuwd naar
wat de mezen hadden ontdekt. Verbaasd keken ze naar het nieuwe uiterlijk van de
kleine vogels. De pimpelmees tjilpte: “Het succes van de mensen is te danken aan
hun kleren. De meest succesvolle mensen zijn prachtig gekleed. De rijken dragen
mooie jassen en hoeden. De vrouwen dragen vrolijk gekleurde kleding en hebben een
kleurrijk hoedje op de kop. Kijk zoals ik.” De
pimpelmees zag er vrolijk uit met de gele jurk
onder haar deftige groenblauwe jas en het
blauwe petje stond schattig. De koolmees piepte:
“De mannen hebben een stropdas over een zijden
hemd en een zwarte hoed op de kop. De meest
succesvolle mannen hebben een brede stropdas.
Kijk net zoals ik.” De koolmees straalde gezag
uit. Hij droeg een zwarte hoed. Onder zijn deftige
groene jas zag je een brede zwarte stropdas over
zijn gele overhemd. “Sinds we ons kleden als
mensen gaat het beter met ons,” zo vervolgde de
kleinere mees, "we zijn zo succesvol dat de
mensen ons belonen. Ze hangen eten voor ons in
de bomen en geven ons houten nesten om onze
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kinderen veilig in groot de brengen. Daardoor hebben we dit jaar meer kinderen
veilig kunnen opvoeden. We hebben ieder wel twee nesten groot gebracht, in één
seizoen!"
De koolmees eindigde met een advies: “Mensen
doen het zo goed door hun kleding. We raden
jullie aan om je net zoals ons te kleden, als
mensen!” Maar toen begon het gekrakeel weer.
De meeste vogels hadden daar geen zin.
Er zijn veel soorten mezen, maar de bekendste
en meest voorkomende zijn de koolmees en de
kleinere pimpelmees. Oorspronkelijk zijn het
bosvogels, maar ze komen nu veelvuldig voor in
de bomen van parken, straten en tuinen. Die
kleine beweeglijke vogeltjes uit de familie van
de zangvogels hebben zich aangepast aan de mensen en leven veel bij ons in de
tuinen waar ze in de winter pindastrengen en vetbollen vinden.
Kijk eens naar de zwarte borststreep van de koolmezen. Bij de een is hij breder dan
bij de ander. Wist u dat koolmeesvrouwtjes een man met de breedste zwarte streep
het aantrekkelijkst vinden? En dat pimpelmeesvrouwen de man met het mooiste
blauwe petje kiezen? Hoe deze mezen aan deze 'stropdas' en 'pet' zijn gekomen is
beschreven in het leuke bovenstaande
verhaal wat ik gevonden heb op de
Internetsite ‘www.natuurverhalen.nl’.
Koolmeesmannen hebben een brede
verticale zwarte streep op de buik, de
vrouwen een smalle. In één legsel voeren ze
hun jongen met duizenden rupsen. Zorg er
voor dat de pinda’s in de lente niet meer
buiten hangen omdat de jongen deze niet
kunnen verteren en sterven. Let eens op het
gedrag van koolmezen rond de voederplek.
Er is een duidelijke hiërarchie. De ondergeschikten gaan direct opzij als er een
sterkere komt. Voelt een mees zich ongeveer even sterk, dan dreigt hij in
aanvalshouding met hangende vleugels.
Pimpelmees mannen en vrouwen zien er hetzelfde uit. De vrouwen zien de intensiteit
van het blauw van het petje van de mannen met UV licht. Het mannetje met het
mooiste blauwe petje wordt uitverkoren. Het zijn misschien wel de meest
acrobatische vogels die we hebben. Hangend op de kop, op de smalste takjes
bungelend, bereiken ze hun hapjes in de boom.
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Wereldwijd zijn ruim 150 postzegels verschenen met afbeeldingen van maar liefst 22
verschillende soorten mezen. Daarvan zijn zo’n 25 pimpelmeesje en bijna 60
koolmeesje. In Nederland is alleen van deze twee soorten mezen een zegel
uitgegeven hoewel er in ons land nog 5 andere
mezensoorten voorkomen. De glanskop, de
matkop, de kuifmees, de zwarte mees en de
staartmees. Vooral de matkop en de staartmees
zijn regelmatig te zien tijdens een wandeling of
soms zelfs in eigen tuin. Het verschil tussen een
zwartkop en een matkop is bijna niet te zijn.
Gelukkig zijn ze aan het zanggeluid goed uit
elkaar te houden.
Zowel de pimpelmees als de koolmees zijn
standvogels, dat wil zeggen dat ze het hele jaar
door in Nederland blijven. In de winter vormen
vooral de koolmezen grotere groepen, vaak met
andere soorten vogels en krijgen ze gezelschap
van koolmezen uit Noord Europa.
Dat in het postzegelwereldje de mees populair is staat wel vast. Buiten het
bovengenoemd aantal postzegels zijn er ook nog 11 postzegelboekjes, 21 velletjes en
6 minisheets verschenen met afbeeldingen van dit zangvogeltje. Maar ook diverse
stempels zijn in omloop, hoewel dit in de meeste gevallen roodfrankering met
reclame is. De naam Mees komt namelijk heel
veel voor, zowel als meisjesnaam maar nog meer
als achternaam.
De eerste postzegel waarop een mees is
afgebeeld verscheen in Japan in 1948. Een losse
zegel van 5 + 2.5 yen en een minivelletje met
twee ongetande zegels van 5 + 5 yen waarvan
één met een bonte mees. Zowel de zegel als het
minivelletje zijn uitgegeven voor steun aan het
Rode Kruis. In de tekst op het velletje komt het
woord ‘zorgzaamheid’ voor. Dan pas begrijp je
de keuze van een mees op een Rode Kruis
postzegel. De mees is namelijk één van de meest
zorgzame en sociale vogeltjes die er zijn.
Op vrijwel geen enkele zegel is gebruik gemaakt van een foto. Stuk voor stuk zijn het
allemaal ware kunststukjes van de ontwerper, wat zeker een extra reden is om dit
alleraardigste vogeltje als verzamelgebied te hebben.
Gert
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PUZZELRUBRIEK
Ondanks de tamelijk gemakkelijke vragen waren er deze maand wederom niet
genoeg inzendingen om de felbegeerde bonus van 5 punten toe te kunnen kennen.
Slechts de helft van de 14 puzzelaars op de ladderstand vonden de weg naar de
brievenbus.
De vraag is of de puzzel in de huidige vorm nog voortgezet moet worden of dat
misschien een puzzel met een maandelijkse inzending en een prijs(je) per keer een
beter alternatief is: globeïsten zouden dan ook éénmalig een poging kunnen wagen
om bijvoorbeeld een stockboek te winnen. Helemaal stoppen is natuurlijk ook een
mogelijkheid. En kunnen we dan de tot nu behaalde punten simpelweg
“kwijtschelden”? Of komen er dan Kamervragen?
Reacties en ideeën op bovenstaande zijn uiteraard zeer welkom, zowel van puzzelaars
als niet-puzzelaars, voor het adres en e-mail-adres: zie hieronder.
De oplossing van vorige maand
Vraag 1 Piramide met kamelen. Weg met Djoser op jubileumvelletje 2712.
Vraag 2 Letter E en duif. Bedoeld waren hier de Europa zegels 713-714, maar
natuurlijk staan op 758-759 ook een duif met een E.
Vraag 3 Met z'n vieren op een motorfiets. De bevrijding NVPH 1849.
Vraag 4 Coevorden: Nr. 1272 en de Mooi Nederland zegels/blokken 2564 en 2577.
Welke gemeente is er eigenlijk nog niet in deze serie terecht gekomen?
Vraag 5 Waar kasteelen statig rijzen rond door park en bos omringd. Het Gelders
volkslied met of zonder tab met de Vierdaagse-blaren – nr 2068.

DE STAND
Dhr. G. de Nooij
Mevr. J.A. te Loo
Ciska v.d. Genugten
Mevr. I. Riedel
Dhr. J. Huiskes
Mevr. A. de Wit
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. J. Bisschops

478
465
451
408
400
369
318
292
215

474 + 4
449 + 16
398 + 10
383 + 17
354 + 15
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Dhr. A. Oskam
Dhr. H.Wolters
Fabian Boon
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. Verhoeff

179
165
98
94
85

163 + 16

70 + 15

DE NIEUWE OPGAVE
Vraag 1 Milieuvriendelijke elektriciteit. Bij deze vraag moeten aardig wat zegels te
vinden zijn (1 ptn per nr, creatieve oplossingen met leuke omschrijving leveren meer
op, max. 8 ptn voor deze vraag).
Vraag 2 Wie of wat is LOFAR? (3 ptn)
Vraag 3 En de boer hij ploegde voort (3 ptn)
Vraag 4 Twee leeuwen op een bloem (op 1 zegel) (3ptn)
Vraag 5 2 dames met 2 vlaggen (3 ptn)
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 15 oktober a.s. op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede.
Svp filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.
____________________________________________________________________

Op bezoek bij Uncle Sam (deel 1)

door Anneke de Wit

New York - Vrijheidsbeeld
Verschillende vakantiereizen heb ik gemaakt naar de Verenigde
Staten.
’t Is jammer dat het zo ver weg is, want ik ga er graag heen. Het
is een immens groot land en daardoor is er héél veel te zien, te
doen en te beleven. Zo veel verschillende culturen, veel
verschillende landschappen en veel verschillende mensen. En
(bijna) allemaal even aardig, nieuwsgierig en hulpvaardig. Ze
willen als eerste meteen weten waar je vandaan komt, zijn verwonderd dat je zo’n
verre reis maakt om juist hún land te bezoeken en altijd vriendelijk en bereid je te
helpen. Vaak wordt gezegd, dat ze oppervlakkig zijn, maar als ik op vakantie in bv
Duitsland of Griekenland ben, heb ik ook geen diepgravende gesprekken met
willekeurige mensen!
Als we naar de USA gaan, bezoeken we een klein
gedeelte van dat grote land en maken dan een rondtour.
We huren een auto en slapen in hotels/motels onderweg.
Soms blijven we ergens een paar dagen en rijden dan
weer verder. Van tevoren weten we ongeveer wat we op
die reis willen zien of bezoeken, maar onderweg zijn er
altijd verrassingen! Het auto-rijden is heel relaxed.
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Natuurlijk, in grote steden als New York en Los Angeles rijden ze over wegen met 10
of meer banen en dan is het wat druk, maar geen onnodig getoeter, vingers die naar
voorhoofden wijzen of gefoeter. Hebben wij op al onze reizen tenminste nooit
meegemaakt. Parkeren is in het algemeen geen probleem, hotels of motels zijn altijd
te vinden en rijden in een automaat met cruise-controle is geen straf!
Kortom: ik ga graag op bezoek bij Uncle Sam en wil u op filatelistische wijze
deelgenoot maken van mijn avonturen en wat vertellen over mijn ervaringen daar.
En hoe kan ik beter beginnen dan bij het Vrijheidsbeeld in
New York???? Een grote trekpleister voor de toeristen in
deze stad, maar héél belangrijk geweest voor alle
immigranten, die vanaf 1892 uit vele landen naar Amerika
kwamen met hoge verwachtingen en hoop op een beter
leven. Zij kwamen met boten aan in
de haven van New York en het eerste
dat zij van het nieuwe land zagen,
was het Vrijheidsbeeld. Ieren,
Italianen, Polen, Chinezen, overal kwamen zij vandaan en zij
verdrongen zich bij de reling om “Lady Liberty” te zien, het
symbool van vrijheid met kansen voor iedereen. De aanblik
van het Vrijheidsbeeld was voor hen het einde van een lange
reis en het begin van hun nieuwe leven. Het beeld vertegenwoordigt voor veel
mensen dan ook : “de Amerikaanse Droom”.
Het vrijheidsbeeld werd ontworpen door een jonge Franse beeldhouwer, FrédéricAuguste Bartholdi. Hij streefde ernaar een standbeeld te bouwen dat de vergelijking
zou kunnen weerstaan met de befaamde Colossus, een enorm standbeeld dat in de
oudheid op het Griekse eiland Rhodos zou hebben gestaan.
(Men weet niet hoe de
Colossus er moet hebben
uitgezien, maar gaan we van
oude beschrijvingen uit , dan
zijn er overeen-komsten met
het Vrijheidsbeeld: toorts,
kroon en geplaatst aan de
ingang van een haven)

Naar verluid zou zijn moeder, Marie Bartholdi, model hebben gestaan. Op het hoofd
van Lady Liberty (Vrijheidsdame) zit een grote kroon met zeven punten, symboliek
voor de zeven continenten en de zeven zeeën waarover vrijheid verspreid moet
worden. In haar linkerhand houdt ze een plaquette vast waarop in het Romeins de
datum van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring is te lezen: JULY IV
MDCCLXXVI (4 juli 1776). In haar rechterhand houdt ze een toorts vast, symbool
voor de Verlichting.
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Het metalen geraamte van het vrijheidsbeeld werd gemaakt door de Franse ingenieur
Gustave Eiffel, beter
bekend van zijn
Eiffeltoren in Parijs.
Dankzi
j een
ingeni
euze
constr
uctie,
waarbi
j koperplaten aan het ijzeren geraamte werden gevoegd, was het standbeeld flexibel
genoeg om stormen te kunnen weerstaan. Het metalen staketsel is met grote staven
aan een centrale pyloon bevestigd.
Het vrijheidsbeeld werd in Parijs gemaakt; er werd negen jaar aan gewerkt.
Aanvankelijk was het overigens de bedoeling dat het Vrijheidsbeeld aan de opening
van het Suezkanaal zou komen. (Door geldgebrek van Egypte werd dit afgeblazen)
Er werd besloten de plannen voor de bouw toch door te laten gaan:
Tijdens de Amerikaanse Revolutie is er een sterke
band ontstaan tussen Amerika en Frankrijk. In 1876,
precies honderd jaar na het opstellen van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, werd
besloten om ter ere van die vriendschap tussen beide
landen het beeld aan Amerika te schenken.
(wordt vervolgd)

___________________________________________________________________
Stelling van de maand
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dat geldt ook in de filatelie.
____________________________________________________________________

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.

Advertentie
Hier had uw advertentie kunnen staan
____________________________________________________________________

Dit krantenknipsel kreeg ik van Tineke Smit, die het op haar beurt weer van een
vriend uit Australië kreeg.
Het gaat over Angus Mcdonagh, die op zijn computer eigen postzegels maakte en
daarmee jarenlang zijn post kon frankeren. Hij deed het niet om de posterijen op te
lichten, hij stuurde de Royal Mail zelfs een aantal cheques om de niet-betaalde porto
te compenseren, maar die kreeg hij weer terug met de mededeling dat wat hij doet,
wel strafbaar is!
______________________________________________________________________________

”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

