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De avond vindt NIET plaats!! 

 

Helaas. 
 

 

ZIE HET VOORWOORD 
 

 

De eerstkomend clubavond is 17 oktober 
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Voorwoord 

    
 

Beste postzegelvrienden, 

 

Ieder voorwoord van de Lekbode dat door mij wordt geschreven begint 

meestal met een verslag van de vorige bijeenkomst. Nadat ik dat heb 

behandeld, ga ik dan in het nawoord over op datgene wat jullie in de 

komende clubavond kunnen verwachten. 

Deze keer gaat dat een ietsje anders.  Om maar met de deur in huis te 

vallen, ik ga jullie maar meteen vertellen dat er in september geen 

clubavond gaat plaatsvinden. 
 

Wat is er aan de hand? 

Het bestuur van onze vereniging bestaat momenteel uit drie (3) leden. 

Gelukkig zijn de cruciale posities nog steeds bezet. Elke ondersteuning 

echter ontbreekt. Het elastiek is daarmee tot knappens toe uitgerekt. 

Nu is het zo dat ik in Hongarije woon en daar voor de wijnbouw nodig 

ben tot eind november. Dat betekent een klein negertje minder. Dan 

gaat Jos ook nog eens op vakantie in september: het tweede negertje. 

Blijft over het derde negertje  Jan, die daarmee de gehele last van de 

vereniging op zich moet nemen,  en dat kan niet.  
 

Waarom kan dat niet? 

Jan kan niet tegelijkertijd voorzitter, penningmeester, secretaris zijn, de 

veiling financieel volgen, koffie zetten en schenken, afrekenen, de 

lezing verzorgen en wat er verder nog ter tafel komt, zoals loterij en 

presentielijst. Jan is wel een (oud-) marinier, maar aan alles komt een 

eind. Als bestuur vinden we het onverantwoord alles op de schouders 

van Jan te laden. 

Daarom heeft het bestuur unaniem besloten dat de clubavond van 

september komt te vervallen. Dat spijt ons maar het is niet anders.  
 

Zijn er verder nog problemen? 

Ik zou zeggen: vanzelfsprekend zijn er die. John Veenhof heeft te 

kennen gegeven dat hij niet langer in staat is om het rondzendverkeer te  
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“trekken” . Feitelijk betekent dat het einde van het rondzendverkeer in 

onze vereniging. 

 

Hoe nu verder? 

Heel eerlijk: we weten het niet. In oktober zal Jos normaal gesproken 

weer terug zijn van vakantie, maar ikzelf zeker niet. We hebben dus 

dringend versterking nodig voor het bestuur. Dat betreft gelukkig geen 

“dagelijkse” functies  (voorzitter, secretaris of penningmeester) maar 

ondersteuning. Vinden we die ondersteuning niet, dan kunnen we 

mogelijk niet langer aan onze statutaire verplichting voldoen, en dienen 

we de vereniging uiteindelijk op te heffen. Natuurlijk hopen we dat het 

niet zo ver zal komen! 

 

Jubileum 

Deze alinea is echt niet cynisch bedoeld, maar 2019 is ook weer een 

jubileumjaar voor onze vereniging. Ook daarvoor hebben we 

vrijwilligers nodig, die samen met het bestuur de viering gaan 

organiseren. Budget is daarvoor reeds gereserveerd, maar we doen nu 

een beroep op jullie voor de inzet die daarvoor nodig is.  Een beetje cru 

gezegd: geen vrijwilligers, geen jubileum! 

 

Lichtpuntjes 

Natuurlijk zijn er die. Ik ben een onverbeterlijke optimist. Als ik zie hoe 

goed de clubavonden worden bezocht, als ik de sfeer proef op deze 

clubavonden, dan ben ik niet negatief. Maar we moeten met z’n allen 

deze goede sfeer omzetten in activiteit die de vereniging ten goede 

komt. We moeten hier toch met z’n allen uit kunnen komen! Schouders 

eronder! 

 

Hartelijke groet,  

Harrie  
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Vraag van een van de leden 
 

Ondanks dat het een bij velen een niet bekend fenomeen is kregen we 

toch nog twee eerste dag enveloppen over de poststakings zegels uit 

1983.  Dit lijken privé uitgiften van iemand die er beter van dacht te 

worden? 
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VERSLAG CLUBAVOND MEI 2017                                          door Jos du Floo 
 

Beste leden, 
 

De clubavond van 16 mei 2017 was weer druk bezocht. Maar liefst 32 

aanwezigen tekenden de presentielijst.  Jan van Loon, Henk van de Grind, 

Willem Nauta en Jan Hoogerhuis lieten zich verontschuldigen. Harrie 

Driessen vertoefde in Hongarije. 
 

Jan van de Wiel opende om exact 20.00 uur de clubavond en heette een ieder 

op deze laatste clubavond van het seizoen 2016/2017 van harte welkom. 
 

Jan memoreerde dat het verslag van de clubavond april 2017 een gekuiste 

versie is. Niet alle genoteerde opmerkingen op de bewuste aprilavond werden 

geschikt geacht om dit ongekuist in het clubblad te vermelden. Leden die de 

ongekuiste versie willen inzien kunnen die bij het secretariaat opvragen. 
 

Piet van der Sleen meldde terecht dat er tijdens de clubavond april 2017 een 

afspraak is gemaakt dat van de 25% korting die de club krijgt bij Laanstra 

(supplementen) 20% met de leden wordt verrekend. De overige 5% komt ten 

gunste van de vereniging. 
 

Jan van de Wiel gaf vervolgens het woord aan Jos du Floo.  

Jos vertelde de aanwezigen dat er op 9  mei 2017 een bestuursvergadering is 

geweest waarbij twee zaken een hoofdrol hebben gespeeld.  
 

Als eerste punt de hoogte van de inzet ten opzichte van de cataloguswaarde op 

de veiling. Het bestuur geeft aan dat de inzender dat percentage samen met de 

veilingmeester vast stelt. Zou de inzet te hoog zijn wordt immers het kavel 

niet verkocht en ligt het risico bij de inzender. Wordt het wel verkocht dan is 

het aan de bieder te bepalen of het de prijs waard is. Het bestuur heeft en wil 

daar geen bemoeienis in.  
 

Als tweede punt meldde Jos dat tijdens de bestuursvergadering is gesproken 

met de voltallige Commissie Nalatenschappen en Taxaties (N&T). Dit 

vanwege door leden geuite vermoedens dat er mogelijk onrechtmatig zou zijn 

gehandeld. De drie commissieleden voelden zich daardoor beschadigd en het 

bestuur wenste daarover met N&T te overleggen en die wens was uiteraard 

wederzijds.  
 

Na het bespreken van het gevolgde traject, zoals dat in de praktijk gebeurd bij 

N&T, is het bestuur van mening dat er niets onoorbaar is gebeurd en dat de 

beschuldigingen ongegrond zijn. Wel wordt afgesproken dat er, om de leden 

van N&T tegen zichzelf te beschermen, een handleiding komt wat dient om  
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het taxatietraject inzichtelijk te maken en tegelijk als stuurmiddel dient. Jos 

heeft inmiddels een concept gemaakt en dat aan de leden van N&T voorgelegd 

ter goedkeuring en/of aanpassing. De uiteindelijke handleiding wordt in 

september 2017 ter inzage in De Lekbode gepubliceerd. De handleiding is niet 

ter vervanging van het reglement N&T maar is een aanvulling daarop. 
 

Vervolgens las Jos een open brief voor die Jan Hoogerhuis naar aanleiding 

van de clubavond april  aan de leden heeft geschreven. Jan heeft Jos daartoe 

verzocht omdat hij daar zelf niet voor in de gelegenheid is vanwege vakantie. 

Jan heeft ook nadrukkelijk verzocht om zijn brief in De Lekbode te laten 

plaatsten. Van de open brief treft u verderop in De Lekbode een kopie aan. 
 

Het woord ging weer terug naar Jan van de Wiel. Jan gaf daarop het woord 

aan Ben Dik. Ben gaf de oplossing van de puzzel en vertelde dat er slecht één 

goede oplossing was ingestuurd. De juiste oplossing was 

"ROODFRANKERINGSSTEMPEL". De winnaar, Arie Dekker, ontving uit 

handen van Ben Dik een cadeaubon. Aan Jochem, de maker van de puzzels, is 

er via Ben Dik een fraai boek overhandigd  over de Stadsrechten van Wijk bij 

Duurstede en een boekenbon. Helaas was Jochem die avond zelf verhinderd. 
 

Nadat de aanwezigen aangaven geen vragen meer te hebben volgde een korte 

koffie en/of theepauze. 
 

Na de pauze startte John de Vries de Veiling. Bijgestaan door Piet van der 

Sleen werd in rap tempo 51 van de 180 kavels verkocht. 
 

Het verrassingskavel was aan de beurt. Jos du Floo hield de tijd bij en spoorde 

Jan van de Wiel tot een zodanig hoog tempo aan dat Jan bang was dat hij in de 

door Jos ingestelde zeven en een halve minuut flink zou afvallen. Net op de 

laatste seconde was het Henk Huisman die zich eigenaar kon noemen van het 

kavel. Het kavel was deze keer samengesteld in een gezamenlijke actie door 

Jan Hoogerhuis en het bestuur. De mooie opbrengst van € 35,70 komt ten 

gunste van de vereniging.  
 

Na de verloting konden de gekochte kavel worden afgerekend. 
 

Voordat Jan van de Wiel afsloot stelde Piet van der Sleen nog de vraag of er 

leden zijn die hem kunnen tippen hoe Engelse postzegels het beste kunnen 

worden afgeweekt. Piet kreeg het advies om die vraag in De Lekbode te 

stellen. 

 

Exact om 22.00 uur wenste Jan van der Wiel de aanwezigen namens bestuur 

een fijne vakantie toe en sloot hij de clubavond af. 
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Kleine postzegelgebieden.                                                      Jan Hoogerhuis                                                         
 

Ik heb u een aantal kleine postzegelgebieden laten zien die ver weg lagen. 

Meestal ergens in de Stille Oceaan. Maar ook dichtbij zijn kleine postzegel 

gebieden die interessant zijn. De komende tijd wil ik u kennis laten maken met 

een aantal van deze gebieden. Laten we beginnen met een gebied dat sinds de 

Brexit weer hevig in het nieuws is:  

 

Gibraltar. 

 

Gibraltar is met zijn 6,8 vierkante kilometer kleiner dan Rottumerplaat. Het 

bestaat uit een stukje vlak land en de hoge rots. Maar het is van zeer groot 

strategisch belang. Je kunt er de toegang tot de Middellandse Zee mee 

afsluiten. Elke dag trekken 10.000 Spaanse arbeiders de grens over om er te 

werken. De luchthaven van Gibraltar is ook al zo’n bijzondere. De start- en 

landingsbaan loopt dwars over een drukke verkeersweg. Tien keer per dag 

moeten de auto’s wachten tot er weer een 

vliegtuig voorbij is.  
Sinds de Engels-Nederlandse vloot in 1704 

de Spanjaarden bij de rots versloegen en de 

Vrede van Utrecht het kleine maar 

strategische gebied aan de Britten voor 

eeuwig toewees, wil Spanje het terug 

hebben. In 1969 sloot generaal Franco de 

grens met Gibraltar. Het hek ging op slot. Er werkten echter veel Spanjaarden 

in het gebied. Naar huis gaan betekende een boottocht van Gibraltar naar 

Tanger in Noord Afrika en vandaar naar Algeciras in Spanje. Een hele dag 

reizen voor een paar kilometer. Deze toestand bleef 13 jaar in stand, toen ging 

het hek weer open. Een oud gezegde verteld dat zolang er apen op de rots 

zitten zal Gibraltar Brits blijven. De Spaanse regering heeft ooit geprobeerd de 

apen weg te krijgen, maar dat is niet gelukt. 

Sinds 1886 geeft Gibraltar postzegels uit. Tot in de dertiger jaren zijn de 

prijzen voor de hoge waarden fors, daarna wordt het beter betaalbaar .Het zal 

u niet verbazen dat Gibraltar veel zegels uitgeeft met nautische motieven. Tot 

en met 2007 geeft de Michel catalogus 1244 zegels aan. De totale 

cataloguswaarde van de zegels van 1946 tot en met 2007 is  

€ 2460,80. Maar dat is wel postfris.  
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Poststempels ( deel 11 )                   Jos du Floo 

 

In 1878 bedacht de heer Vaile om een stempelmachine te voorzien van een 

slagzin. Hij bood dat idee aan bij de Britse posterijen. Zijn idee werd echter 

niet overgenomen. Pas in 1910 deden de fabrikanten van Pears Zeep weer een 

voorstel voor een stempel met reclametekst. Deze fabriek was bekend 

vanwege advertenties waarin de bekende courtisane en actrice Lillie Langtry 

reclame maakte voor Pears Zeep. Ook stond zij met haar portret afgebeeld op 

de wikkels van de zeep. Dit alles met gevolg dat de omzet flink steeg. Het 

gevolg was dat in 1912 de stad Newport bij Cardiff (Wales) De PTT 

toestemming vroeg om reclame te mogen maken voor de havens. Dit werd 

toegestaan en er zijn poststukken bekend met daarop de tekst THE WORLD'S 

LONGEST DOCKS ('s Werelds langste kaden). In 1917 bood Gordon 

Selfridge, eigenaar van Selfridge warenhuizen, de PTT £ 20.000, toentertijd 

een gigantisch bedrag, om voortaan zijn artikelen via poststempels aan te 

mogen prijzen. Zijn verzoek werd echter afgewezen. Het bracht echter wel de 

Britse PTT op het idee om de machinestempels te verlengen met een 

vaderlandslievende slagzin. 

 

Commerciële reclameteksten voor merkartikelen zijn op een gegeven moment 

door de Britse PTT verboden. Zo ook is de vermelding van firmanamen niet 

toegestaan. Verscheidene malen is dit soort verboden vermeldingen er soms 

wel doorheen geglipt. Maar waar wel officieel een uitzondering voor is 

gemaakt  zijn de eeuwfeesten van de postzegelhandel van Stanley Gibbons 

(1965) en voor het veilinghuis Christie's (1967). De tentoonstellingen die door 

deze twee zijn georganiseerd werden door stempels onder de aandacht 

gebracht. Met name de aankondiging van Gibbons tentoonstelling op 

ambtelijke afstempelingen werd niet door iedereen met gejuich ontvangen. 

Enkele concurrerende postzegelhandelaren eisten van de PTT dat met name de 

door hun verstuurde post met de hand moest worden afgestempeld. 

 

Dat er door de PTT niet altijd goed werd nagedacht over geplaatste teksten 

blijkt wel uit het volgende verhaal. In februari 1968 begon de stad Newport 

(zie hierboven) wederom voor zichzelf via stempels reclame te maken met de 

tekst THE HOME OF THE MOLE WRENCH. Vrij vertaald zou dit kunnen 

betekenen De vaderstand van de geknikte kade. Maar door de vele 

betekenissen van het woord 'mole' en 'wrench' ontstonden er vraagtekens over 

de werkelijke bedoeling van het stempel. Ene Patrick Campbell weidde er een 

lang artikel aan in de Sunday Times. Hij speculeerde dat de mole wrench ook 

een obscene ceremonie uit Wales kon zijn die in het holst van de nacht aan het 
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uiteinde van een afzichtelijke hoop sintels werd uitgevoerd. Er verstreek een 

jaar alvorens de PTT eindelijk merkte dat de slagzin betrekking had op een 

handige moersleutel (Bahco). Die was uitgevonden door de firma Mole & 

Son. De PTT eiste toen dat de tekst zou worden veranderd in HOME OF THE 

SELF-GRIP WRENCH (Vaderstad van de zelfpakkende moersleutel). Maar 

de stad was zo supertrots op de moersleutel dat er later ook andere teksten 

verschenen. Ik noem er drie: 

 

Send your letters with the postcode on, 

Use a self-grip wrench from Newport, Mon. 

 

The postcode helps to speed the mails, 

The self-grip wrench from Newport hails. 

The postcode helps to speed your letter, 

Use a self-grip wrench – there is none better.                         Wordt vervolgd. 

 

Filatelisten avond(en) seizoen 2017/2018 

 
19 september  clubavond gaat NIET door 

 

17 oktober  clubavond met grote veiling 

 

21 november  clubavond en begroting 2018 

 

19 december  clubavond met Bingo en kleine veiling 

 

16 januari  clubavond met DVD IJsland 

 

20 februari  clubavond en jaarvergadering 

 

20 maart  clubavond met grote veiling 

 

19 april  clubavond met DVD ……… 

 

1 mei   clubavond met verrassingskavel 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende wil graag lid worden van  
FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE te Wijk bij 

Duurstede. 

 

Datum:……………………..  Telefoon:……………………………… 

 

Naam:………………………  Voorletters voornaam:……………….. 

 

Adres:………………………  Postcode/plaats……………………….. 

 

Geboortedatum :……………  M / V   Handtekening:……………….. 

 

E-mailadres:……………………………… 

 

Nieuwtjesdienst:     ja / nee 

Rondzendverkeer:     ja / nee 

Ik wil het maandblad FILATELIE ontvangen   ja / nee 

 

Ledenadministratie: Harrie Driessen, Folyondár Utca 11,  

2700 Cegléd Hongarije.      e-mail: harrie.driessen@gmail.com. 
 

mailto:harrie.driessen@gmail.com
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                        ITALIE                              

Na een hopelijk fijne vakantie in eigen land of waar dan ook, is het nu de tijd 

om even bij te komen en na te genieten samen met de foto’s en nadere 

herinneringen. In mijn rubriek “rondje Europa “, wil ik jullie deze maand  

graag meenemen naar Italië  “het land van de Pizza”.Italië, officieel de 

Italiaanse Republiek (Italiaans: Repubblica Italiana), is een land in Zuid-

Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk 

en Slovenië. De rest van het land wordt omringd door de Tyrreense Zee, de 

Middellandse Zee, de Ionische Zee en de Adriatische Zee. De eilanden Sicilië, 

Sardinië en Elba en een aantal kleinere eilanden behoren ook tot Italië. Een 

groot deel van het vasteland van Italië is gelegen op 

het Apennijns Schiereiland en wordt omgeven door 

water. Vanwege de langgerekte vorm wordt het land 

ook wel "de laars" genoemd. Op een grondgebied 

van ruim 300.000 km² wonen 62.007.540 (2016) 

Italianen. De hoofdstad van het land is Rome 

(Roma). De onafhankelijke staten Vaticaanstad, 

waarvan de paus het hoofd is en San Marino zijn twee enclaves binnen de 

Italiaanse grenzen. Campione d'Italia is een Italiaanse exclave in Zwitserland. 

Italië was in de Oudheid het centrum van het Romeinse Rijk, dat uitgroeide tot 

het grootste rijk van Europa. Later stond in Italië, meer bepaald in de regio 

Toscane, de wieg van de renaissance. Op 17 maart 1861 vond de Italiaanse 

eenwording plaats, en sinds de monarchie in 1946 door de bevolking werd 

weggestemd, is het bestaan van de 

Repubblica Italiana een feit. Italië is 

een parlementaire republiek met 

zowel een president als een premier 

aan de macht. Het land is op 

internationaal gebied 

vertegenwoordigd in organisaties als 

de Europese Unie, de Verenigde  
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Naties, de NAVO, de WTO en deG8. Ook in de wereld van de filatelisten is 

Italië een gewild verzamelgebied. Hierbij gaan we terug naar 1861, het jaar 

dat de eerste Italiaanse zegel uit kwam met de afbeelding  van Koning Victor 

Emmanuel de II, die toen regeerde over Italië met weliswaar “een harde 

hand”. De tweede uitgave was in het jaar 1862 waarop de beeltenis van de 

koning beter tot uiting kwam. Italië heeft veel heersers gekend. Zo heeft  het 

eiland Sicilië, die  in het midden van de 19
e
eeuw samen met Napels een 

koninkrijk vormde,  de postadministratie strikt gescheiden. Sicilië gaf in 1859 

zijn eerste zegels uit, tevens ook gelijk de laatste. Deze zegels werden in 

Palermo gedrukt  in vellen van 100 stuks op papier zonder watermerk. Helaas 

zijn er van deze zegels weinig tot geen exemplaren over gebleven. Degene  die 

er nog resteren zijn onbetaalbaar. In 1863 verschenen de algemene zegels van 

Italië,  die wel vaak in verzamelingen te vinden zijn. Zoals de zegels van 1936 

landbouw tentoonstelling in Milaan (afbeelding) de fiera di Milano. De 

beroemste serie van Italië is de  "Italia Turrita" of "Siracusana" is een van de 

langste in de geschiedenis van Italië. De eerste verscheen op 6 juni 1953, de 

laatste op 22 november 1977. De Turrita serie was een groot succes, mede 

vanwege de herkenbaarheid. Elke waarde had namelijk z’n eigen kleur. Op de 

zegel heeft de ontwerper, Vittorio Grassi, het hoofd van een vrouw afgebeeld 

met een kroon in de vorm van een torentje (turrita). Deze afbeelding kwam 

ook al voor op een oud muntstuk van Siracuse uit de Romeinse tijd. Dit 

verklaart waarom de serie ook Siracusana wordt genoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De hedendaagse zegels van Italië hebben vaak een afbeelding van een of 

andere toeristische trekpleister of een modern design. Italië is ook een mooi 

vakantie land  met steden als Rome, Napels (denk om de zakkenrollers) en 

natuurlijk Venetië met zijn gondels en romantiek. Rome (Italiaans: Roma) is 

de hoofdstad van Italië en tevens het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en 

de Città Metropolitana di Roma Capitale (voorheen de provincie Rome). De 

stad Rome heeft ca. 2,8 miljoen inwoners, het inwonertal van de 

metropoolregio bedraagt 3,7 miljoen. Het is de grootste stad van Italië. Door 

de stad, gelegen in het midwesten van het Apennijns Schiereiland, stromen de 

rivieren de Tiber en de Aniene. De geschiedenis van Rome strekt zich uit over 

ruim 2700 jaar en de stad heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld als een van 

de belangrijkste steden van de westerse cultuur. Het was de hoofdstad van het 

Romeinse Koninkrijk, de Romeinse Republiek en het Romeinse Keizerrijk. 

Sinds 1871 is Rome de hoofdstad van Italië. In de dwergstaat Vaticaanstad, 

een enclave binnen de stad Rome, zetelt de Paus. Ja en wie kent Venetië niet, 

de stad van de  romantiek, de gondels en zijn vele kanalen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
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Rome (Italiaans: Roma) is de hoofdstad van Italië en tevens het bestuurlijk 

centrum van de regio Lazio en de Città Metropolitana di Roma Capitale 

(voorheen de provincie Rome). De stad Rome heeft ca. 2,8 miljoen inwoners, 

het inwonertal van de metropoolregio bedraagt 3,7 miljoen. Het is de grootste 

stad van Italië. Door de stad, gelegen in het midwesten van het Apennijns 

Schiereiland, stromen de rivieren de Tiber en de Aniene. De geschiedenis van 

Rome strekt zich uit over ruim 2700 jaar en de stad heeft zich in de 

geschiedenis ontwikkeld als een van de belangrijkste steden van de westerse 

cultuur. Het was de hoofdstad van het Romeinse Koninkrijk, de Romeinse 

Republiek en het Romeinse Keizerrijk. Sinds 1871 is Rome de hoofdstad van 

Italië. In de dwergstaat Vaticaanstad, een enclave binnen de stad Rome, zetelt 

de Paus. Ja en wie kent Venetië niet, de stad van de  romantiek, de gondels en 

zijn vele kanalen. Waar de naam "Venetië" precies vandaan komt is 

onduidelijk, maar deze is in elk geval verbonden met het 

volk de Veneti. Een verband met Latijnse werkwoord 

venire (komen) of (Slo)venië lijken onwaarschijnlijk. 

Mogelijk is er een verband met het Latijnse woord venetus, 

dat "zeeblauw" betekent. Bijnamen van Venetië zijn onder 

meer "stad van het water", "stad van de bruggen", La 

Dominante en La Serenissima. Wie al eens in Venetië 

geweest is kan er uren over vertellen. Toen wij er waren in 1998 hebben we 

bewust de toeristische plaatsen vermeden de eerste dagen en kwamen zo ook 

in contact met een oude man die voor zijn deur van zijn woning zat. De jaren 

van weleer waren van zijn gezicht af te lezen. Ik groette hem en hij groette in 

gebrekkig Engels terug. Het was een gepensioneerde gondelier. Toen wij 

probeerde met de woordjes die we kende een gesprek aan te knopen 

antwoorde hij in het gebrekkig Nederlands terug. Luciano had in de jaren 50 

in de Nederlandse kolenmijnen gewerkt in Heerlen. Na de sluiting in 1965 

keerde hij terug naar Italie en ging varen als gondelier. De dagen hierna heeft 

hij ons kennis laten maken met Venetië zoals niet veel toeristen meemaken. 

De Venetianen zijn arm al lijkt het van niet en onze lunch bestond dan ook uit 

brood, kaas, wijn en een stukje mortedella. Ook wij hebben een gondelvaart 

gemaakt alleen voor ons was deze door toedoen van onze Luciano zijn babbel 

gratis. We hebben na de gondelvaart met Luciano nog lang zitten kletsen 

onder het genot van een glas wijn die we gekocht hadden bij de wijnhandelaar 

op de hoek. Luciano heeft nog enkele jaren postzegels gestuurd. Hij is in 2007 

op 94 jarige leeftijd overleden.We denken nog vaak terug aan deze fijne dagen 

in Venetië.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
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Volgende maand ga ik iets vertellen over een vere buur van Italië, namelijk 

Griekenland      

   .     

                            

 

 

 

  

 

 Geschreven door Jan van der Wiel 

 
Kijk ook eens naar de website van de ( KNBF ) 

Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelisten www.knbf.nl 

 

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen ( en downloaden) op de KNBF site of 

scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, 

filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich 

aanmelden voor een GRATIS abonnement op de genoemde nieuwsbrief.  

 
Beurzen in de regio en verder.                                        Door Jan Hoogerhuis 

 

Het beurzenseizoen komt langzaam weer op gang na de zomervakantie. Er 

zijn er nog niet veel, maar ze zijn wel leuk. 
 

3 september 

Leusden, geb. de Til 

Hamerveldseweg 30 

Open van 13 tot 16 uur. 

Toegang gratis 

 

16 september 

Houten, Expo Houten 

Meidoornkade 24 

29 en 30 september 
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Antwerpen, Antwerp Expo 

Jan van Rijswijcklaan 30 

Open van 10 tot 17 uur 

Toegang € 3,- of € 5,- 
 

Ansichtkaarten en poststukken 

Open van 10 tot 17 uur 

Toegang € 5,- 
 

En dan beginnen ook weer de nodige veilingen: 

13 tot 16 september 

Amstelveen, Corinphila 

Mortelmolen 3 

020-6249740 of info@corinphila.nl 
 

Ga eens naar een beurs of bezoek een veiling. Het is zeer leerzaam. 

 

 

Op bezoek.                                                                        Door Jan Hoogerhuis 

 

Tijdens onze vakantie in Nieuwpoort, België, hadden we de 

gelegenheid een bijeenkomst van de lokale postzegelclub bij te wonen. 

Na ons voorgesteld te hebben aan de voorzitter en de overige 

bestuursleden werden we welkom geheten en zochten we een zitplaats 

bij de andere verzamelaars. Die keken wel raar op dat ze ineens twee 

mensen uit Nederland bij de club hadden. Je komt dan al gauw in 

gesprek met hen en wat er zoal verzameld wordt. Uiteraard veel België 

en Congo. Maar ook Nederland en Ned. Indië. Nederland ging voor 

behoorlijke prijzen, 20% cat. waarde NVPH, van de hand. Een 

verzamelaar van Ned. Indië had ik niet verwacht. De verzamelaar kwam 

vaak in Indonesië en was getrouwd met een Balinese. Vandaar zijn 

belangstelling. Verder werd er veel motief verzameld en de overige 

Europese landen. Ook bij deze vereniging was de gemiddelde leeftijd 

hoog. Jeugd is er niet te vinden. Na enkele bestuurlijke mededelingen 

werd overgegaan tot de veiling. Van de honderd kavels, merendeel 

België, werd ongeveer de helft verkocht. Hierna volgde de verloting, of 

wel de tombola, waarbij, net als bi ons, vaak dezelfde figuren een prijs 

hadden. Na ongeveer twee uur hebben we de voorzitter bedankt voor de 

gastvrijheid en zijn verder gegaan met vakantie vieren. 
 

mailto:info@corinphila.nl
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FILATELISTENVERENING WIJK BIJ DUURSTEDE 
Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht 

 

BANK nr. NL47INGB0000726480, t.n.v. de Fil. Ver. Wijk bij Duurstede 

Internetsite : www.fv-wbd.nl 

 

BESTUUR 

 
Voorzitter              Jan van de Wiel           Secretaris   Harrie Driessen 

                              Gruttoweide 29                                Folyondár Utca 11 

                              3993DK Houten                              2700 Cegléd Hongarije 

                              Tel. 06-53980107                            Tel. 06-81096469 

                               e-mail: janwiel@live.nl             harriedriessenpvwbd@gmail.com 

 

Penningmeester     Jos du Floo 

                               Frankenweg 59 

                               3962 CE Wijk bij Duurstede 

                               Tel. 0343-576736 

                                e-mail: dufloo@kpnmail.nl 

 

MEDEWERKERS 

 
Nieuwtjesdienst   Gerrie van Lunsen      Commissie    Henk v.d. Gind 0343-572171 

                             Veilingmeester 3        nalatenschap  Jan Hogerhuis  0343-574894 

                             3962 CS Wijk b D.                           Han Mulder      0343-591568 

                             Tel. 06-22650760 

                              Bank nr. NL36INGB0001014865 

 

Commissie PR                                          Hoofd rondzendverkeer 

                              Janny Vierbergen-E                          John Veenhof 

                              Wielingenplein 17                            Prinses Margrietstraat 22 

                               3522 PC Utrecht                              3958 XW Amerongen 

                               Tel. 030- 2881087                           Tel. 0343-454942 

                                                                                         

Veilingmeester       John de Vries              Redactie       Han Mulder   

en dialezingen        0343-539944                                    0343-591568 

                                e-mail: vriesjg@casema.nl              e-mail: norma.han@casema.nl 

                                                                                         kopij graag ruim voor de            

                                                                                         eerste van de maand. 

http://www.fv-wbd.nl/
mailto:janwiel@live.nl
mailto:harriedriessenpvwbd@gmail.com
mailto:dufloo@kpnmail.nl
mailto:vriesjg@casema.nl
mailto:norma.han@casema.nl
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