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Jaargang 28 nummer 5                                   01- 01 -2022 
 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U NIET uit voor de maandelijkse clubavond.  

 

 

De avond vindt  NIET plaats in januari op onze locatie in het 

E&E Gasthuis 

 

 

 

In verband met de corona-maatregelen is er in 

januari 2022 GEEN clubavond. 

 

Hopelijk is er in februari wel weer een 

clubavond. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

Blijf gezond en reageer op de weggeef lijst in 

het midden van de Lekbode 

naar Ben Dik tel.nr 0343-574750 

of mail:Filatelie.wijk@gmail.com 
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Voorwoord.     door Evert Schuur 

 

    
Beste postzegelvrienden,    
  

Ik schrijf dit stukje in het tijdvak tussen kerst en nieuwjaar. 

In deze laatste week van het jaar is het toch nog steeds vreemd om 

een voorwoord te schrijven voor de komende Lekbode. Alleen nu 

weet dat dit stukje ook bij u terecht komt. 

Maar wij werden op de dag voor de kerst toch weer terug geworpen 

door Corona. 

De gemeente had contact met ons opgenomen om mede te delen dat 

het E&E tot 17 januari gesloten blijft. Of het daarna weer open gaat 

horen wij pas op die dag of de dag erna. 

Hierop heeft het bestuur besloten om de clubavond in januari niet 

door te laten gaan. 

Maar wij brengen wel de Lekbode uit met daarin een schriftelijke 

veiling van onze veilingcommissie. Ook ik laat mij verrassen met de 

veilinglijst in deze Lekbode. 

De schenkingen die wij hebben ontvangen bevatten ook veel FDC's 

en Postzegelmapjes (PZM). In de afgelopen jaren werden deze vaak 

weer retour inzender gestuurd, omdat er niet op werd geboden. In 

deze Lekbode zit een lijst met daarop de FDC en PZM in de 

schenking.  

Mocht je interesse hebben voor een of meerdere FDC's/PZM  laat het 

even aan de secretaris weten via telefoon of de mail. 

Nog wat verder in de toekomst staat in februari 2022 de 

jaarvergadering gepland. Verder in de toekomst durf ik niet te kijken, 

maar we zijn er wel mee bezig.  

Namens onze redacteur van de Lekbode het verzoek om stukjes in te 

sturen voor de Lekbode. 

 

Rest mij u allen een mooi en gezond 2022 toe te wensen. 
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Het is en blijft niet het leukste onderwerp maar blijft wel de aandacht 

vragen: NALATENSCHAPPEN 

 

We willen graag dat u en de uwen op de hoogte zijn van wat de 

Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede o.a. bied zoals hulp bij 

nalatenschappen. Voor de Commissie Nalatenschappen & Taxaties is 

er het volgende  regelement opgesteld: 

 
Reglement Commissie Nalatenschappen & Taxaties 

 

Artikel 1 

De commissie is een onderdeel van de Filatelistenvereniging Wijk bij 

Duurstede. 

De leden worden op voordracht van het bestuur en door de algemene 

ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar. 

 

Artikel 2 

De commissie bestaat uit drie of meer leden en legt verantwoording af aan 

het bestuur.  

De commissie kan bestaan uit leden en niet-leden. 

 

Artikel 3 

Het doel van de commissie is nagelaten betrekkingen te adviseren bij de 

liquidatie of voortzetting van postzegelverzamelingen en zaken die hiermee 

te maken hebben.  

DE commissie kan ook leden of niet-leden op hun verzoek advies geven 

omtrent de waarde en mogelijkheden van hun verzamelingen inzake 

verkoop of voortzetting. 

 

Artikel 4 

Het advies aan leden van de vereniging en hun nagelaten betrekkingen is 

een service van de vereniging en derhalve gratis. 

De kosten van het advies aan niet-leden of hun nagelaten betrekkingen 

bedragen 1% van de taxatiewaarde met een minimum van € 10,00 en 

worden voldaan bij het uitbrengen van het advies. 

De commissieleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding van de 

vereniging. 
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Eventuele gemaakte kosten (reiskosten e.d.) worden door de 

belanghebbende vergoed. 

Indien de verzameling wordt verkocht via de verenigingsveiling worden 

geen advies- en reiskoetn in rekening gebracht. 

 

Artikel 5 

Alle getaxeerde delen van de verzameling worden voorzien van een 

waardeaanduiding.  

Het advies zal door twee leden van de commissie schriftelijk uitgebracht 

worden een de betrokkenen. 

De commissieleden zullen geen bod uitbrengen op de getaxeerde 

verzameling. Ook zullen zij geen geschenken in welke vorm dan ook 

aannemen. 

Indien (niet-)leden of hun nagelaten betrekkingen een schenking willen 

doen, komt deze ten goede aan de vereniging. 

 

Artikel 6 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar over de uitleg geschil 

mocht ontstaan, beslist het bestuur. 

 

In de Algemene Ledenvergadering in de maand februari 2018 is de 

volgende handleiding vastgesteld: 

 

HANDLEIDING 

 

Een verzoek tot taxatie wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

 

De secretaris brengt dit verzoek over aan de secretaris van de commissie. 

 

Een kopie van dit verzoek wordt gestuurd naar de voorzitter en de 

penningmeester van de vereniging. 

 

De  secretaris van de commissie plant een afspraak met minimaal twee 

commissieleden. 

 

De commissieleden bekijken de te taxeren verzameling en noteren ter 

plaatse met name de bijzondere en/of waardevolle objecten. 

 

Indien mogelijk wordt er ter plaatse een waardebepaling afgegeven. 
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Tevens wordt advies uitgebracht en de mogelijkheden besproken hoe de 

verzameling te gelde kan worden gebracht. 

 

Indien het niet mogelijk is ter plaatse een waardebepaling af te geven, 

wordt een vervolgafspraak ingepland. Ter beoordeling van de 

commissieleden wordt samen met de erfgenaam/eigenaar bepaald of de 

verzameling wel of niet door de commissieleden wordt meegenomen. 

 

Tijdens de afspraken, al of niet een vervolgafspraak, waaraan minimaal 

twee commissieleden deelnemen, wordt in overleg met de 

eigenaar/erfgenaam advies uitgebracht hoe en of de verzameling in kavels 

wordt opgedeeld met al doel de opbrengst te verhogen. Wel wordt 

gewaarschuwd dat dit gevolgen kan hebben voor het minder courante deel 

van de verzameling. 

 

Het verkavelen, al dan niet ter plekke, geschiedt door minimaal twee 

commissieleden. Zij bepalen de verkaveling en de inzetprijs. 

 

Van deze verkaveling wordt een verslaglegging gestuurd naar de 

eigenaar/erfgenaam met een kopie naar de leden van de commissie en de 

secretaris van de vereniging. 

 

De ter veiling aan te bieden kavels worden allen zonder uitzondering 

primair geveild op een verenigingsavond van de Filatelistenvereniging 

Wijk bij Duurstede. 

 

Indien de ter veiling aangeboden kavels niet worden verkocht, zijn er twee 

opties: 

Ofwel de kavels gaan naar de eigenaar/erfgenaam retour of de kavels 

worden ter verkoop aangeboden bij een andere vereniging onder afspraak 

dat 50% van de in rekening gebrachte veilingkosten ten gunste van onze 

vereniging komt. 

 

Is er geen regeling te treffen met andere verenigingen dan is de eerste optie 

van kracht en gaan de kavels retour aan de eigenaar/erfgenaam. De 

bemoeienis eindigt dan per direct. 

 

Te allen tijde wordt het bestuur geïnformeerd over de status. 
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Rubriek “Vraag & Aanbod” 

 
Helemaal nieuw is de rubriek " Vraag en Aanbod "niet, maar  in het ver- 

leden is er diverse keren gevraagd of het niet mogelijk was dat leden via 

een " advertentie " in de Lekbode postzegels vroegen of aanboden. Het Er is 

nogmaals besloten om een proef te nemen. Dat zal dan gaan in de vorm van 

een speciale rubriek, zoals hieronder is afgebeeld. 

Wel zijn er enkele regels om gebruik te maken van deze rubriek zoals: 

- Uitsluitend voor verenigingsleden van Fil. ver. Wijk bij Duurstede. 

- Maximaal per lid te vragen en/of aan te bieden 5 postzegels/series    

   o.i.d. per maand. 

- Rubrieken aan bieden " panklaar "  aan de redactie ( zie achterin ). 

- De proef gaat in ieder geval dit filatelisten seizoen duren en zal hierna  

   geëvalueerd worden.   

Voor suggesties  staan we open.  

 

  GEVRAAGD Door:………………………………………… 

Tel./e-mail…………………….…………….. 

Land Zegel 

no. 

Conditie Omschrijving Prijs 

€ p.f. * 0 

       

        

        

        

        

 

  AAGEBODEN Door:………………………………………… 

Tel./e-mail…………………….…………….. 

Land Zegel 

no. 

Conditie Omschrijving Prijs 

€ p.f. * 0 
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Soorten postzegels  deel 17                                   door Jos du Floo 

 

Vervolg portzegels 

 

Baden en Beieren waren de volgende die een “gewone”portzegel 

uitgaven. Dit was op 1 oktober 1862. Deze drie zegels van Beden 

droegen de tekst LANDPOST / PORTO MARKE. Maar zonder de 

landsnaam. Deze zegels waren voornamelijk bestemd voor 

ongefrankeerde en door de Landpost bestelde brieven. De zegels van 

Beieren bevatte wel een duidelijker tekst: BAYER. 

POSTTAXE/VOM EMPFÄNGER ZAHLBAR (Beierse 

postbelasting/Door ontvanger te betalen. Hieruit kunnen we 

concluderen dat het de afzender vrij was om brieven wel of niet 

ongefrankeerd te verzenden en daarmee de ontvanger te laten betalen 

voor de postbezorging. 

 

De eerste strafportzegels wegens ontoereikend gefrankeerde brieven 

werden in 1863 door Italië uitgegeven. België en Nederland volgden 

in 1870. Daarna Amerika (8 mei 1879), Guadeloupe (1876), Britse 

Gemenebest (1 november 1890) en Nieuw Zuid Wales (1 januari 

1891). Het Australische Gemenebest had eerder dan een postzegel 

(1913) al een portzegel (1902). Daar zat dus acht jaar tussen. Groot-

Brittannië kwam pas op 20 april 1914 met portzegels. Verder waren 

er nog enkele speciale categorieën postzegels. Portzegels voor 

pakketdienst (Verenigde Staten 1912), Verplichte strafportzegels 

wegens het niet plakken van verplichte weldadigheidszegels 

(Portugal 1925-19280 EN Joegoslavië (1933-1963).  

 

Portzegels zijn veelal echte gebruikszegels en saai (strak) van 

ontwerp.  De Franstalige gebieden echter maakten er mooie 

plaatjeszegels van (Dahomey, Ivoorkust, Nieuw-Caledonië, 

Mauritanië, Senegal, Opper-Senegal en Niger).  

 

Als zeldzaamste portzegel wordt de zegel van Beieren beschouwd. 

Dit is een zegel van 3pf met opdruk ‘2’ in de vier hoeken. Deze zegel  
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werd op 4 augustus 1895 aangemaakt maar vóór de ingebruikname 

weer ingetrokken en vernietigd. In de plaats Aichach werden er 

echter abusievelijk zes exemplaren gebruikt. Deze zes zegels hebben 

een zeer hoge cataloguswaarde. 

 

Sigarettenaccijnszegels in plaats van portzegels 

Deze zijn in 1922 in Zuid-Afrika gebruikt in plaats van portzegels. Er 

zijn toen sigarettenaccijnszegels van ¼ en ¾ penny geplakt op 

onvoldoende gefrankeerde poststukken. Dit is gebeurd in Durban op 

22 en 23 augustus 1923 en later nog een keer in Fordburg (december 

1923). 

 

Postale belastingzegels 

Dit zijn fiscale zegels die als postzegels mochten worden gebruikt. 

Het oudste voorbeeld is de Britse wissel- en kwitantiezegels van 

1853. Die werden in juni 1881 voor postaal gebruik toegelaten. In 

juli 1883 werd het echter weer verboden. Fiscale zegels van 

Hongkong zijn van 1874 tot 1902 als frankeerzegels gebruikt. Later 

nog een keer in 1938 toen er een tijdelijk gebrek was van postzegels 

van 5c. Ook in Tasmanië waren belastingzegels vanaf 1882 geldig als 

postzegel. Vanaf 1884 was dat duidelijk vanwege de opdruk STAMP 

/ DUTY. West-Australië nam dit in 1893 over en zo ook Nieuw-

Zeeland. 
 

 

 

 

 

 

 

In januari 2022 geen clubavond 
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Beste Leden. 

Op de valreep van het oude jaar toch nog een schriftelijke veiling. 

Zonder onze verenigingsavonden is het leven al zo saai. Zeker nu ook 

nog onze december feestavond geen doorgang kon vinden. 

De veilingcommissie heeft daarom besloten om u te verrassen met 

een grote schriftelijke veiling met voor elk wat wils. 

Alle biedingen dient u schriftelijk te sturen naar:  

Jan Hoogerhuis 

Dirk Fockstraat 3 

3961 DJ Wijk bij Duurstede. 

 

of via jan.ilse@kpnmail.nl 

 

De biedingen dienen uiterlijk 14 januari om 24.00 uur binnen te zijn. 

Succesvolle bieders krijgen bericht via telefoon of mail. 

Kavels kunnen dan, tegen betaling, op afspraak bij Jan Hoogerhuis 

afgehaald worden. 

 

Rest ons u een mooi Kerst en een goed Nieuwjaar te wensen. 

 

Veel succes. 

 

John de Vries en Jan Hoogerhuis 
 
 

* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 NL., nr. 443 in veldeel van 100 stuks p.f. 20,00 2,00 

2 
NL., briefomslag Jamboree 1919 met 293-295 

apart   20,00 4,00 

3 NL., nr. 422 in groot blok met twee plaatfouten p.f. hoog 6,00 

4 NL., brief uit 1923 aanget. Leeuwarden met nr 71 0   4,00 

5 Div. doosje met van alles wat., flinke cat. waarde     2,00 

6 
Kanaal Eilanden, 10 moderne blokken pond 

waarden p.f. 70,00 6,00 

about:blank
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7 NL., nr, 110-113, div. voorstellingen p.f. 21,50 2,00 

8 NL., nr, 141-143, kinderzegels X 17,00 1,00 

9 NL., nr. 166-168, kinderzegels X 10,00 1,00 

10 NL., nr. 199-2020, kinderzegels X 15,00 1,00 

11 NL., nr. 203-207, Rode Kruis X 37,50 3,00 

12 NL., nr. 212-219, Olymp. Spelen Amsterdam X 70,00 6,00 

13 NL., nr. 220-223, kinderzegels X 20,00 2,00 

14 NL., nr. 232-235, kinderzegels 0 15,00 1,00 

15 NL., nr. 244-247, ANVV zegels 0 65,00 5,00 

16 NL., nr. 460-468, cijferzegels p.f. 7,20 1,00 

17 NL., nr. 544-548, kinderzegels p.f. 16,60 1,25 

18 NL., nr. 596-600, kinderzegels 0 9,00 1,00 

19 Nl., nr. 731-735, kinderzegels p.f. 9,00 1,00 

20 NL., belastingzegels, apart 0   2,00 

21 NL., nr. 422 met plaatfout haakje aan de E p.f. 2,00 bod 

22 NL., nr. 454-459, prinsessen p.f. 4,50 0,50 

23 NL., nr. 460-468, cijferzegels p.f. 7,20 1,00 

24 Nl., nr. 477, 479, 482, Wilhelmina p.f. 2,50 bod 

25 NL., nr, 506-507, Juliana p.f. 4,00 0,50 

26 NL., nr. 538-541, NIWIN 0 5,50 0,50 

27 NL., nr. 676-680, Olymp. Spelen p.f. 10,00 1,00 

28 NL., nr. 779-783, kinderzegels p.f. 5,50 0,50 

29 NL., nr. 786-790, zomerzegels 0 7,00 0,50 

30 NL., voorphilatel. Brief naar Arnhem 1857     3,00 

31 NL., nr. 568-572, zomerzegels p.f. 35,00 3,00 

32 NL., nr. 556-560, kerken in oorlogstijd 0 47,00 3,00 

33 NL., nr. 563-567, kinderzegels p.f. 34,00 3,00 

34 NL., nr. 671-675, Rembrandt zomerzegels p.f. 35,00 3,00 

35 
NL., Beursgang KPN in speciaal mapje met 

telef.kaart     2,00 

36 NL., tlebrief met zegels en telf. Kaart     1,00 

37 NL., 4st. 1'vluchten 50 er jaren   53,00 5,00 
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38 NL., muntset Rijksmunt nom. F 4,-     2,00 

39 Ned. Antillen, groot aantal blokken p.f. 152,00 8,00 

40 Zwitserland, series blokken van 4 toeslagzegels 0 135,10 8,00 

41 
NL., doos met 10-tallen telefoonkaarten w.o. D-

day kaart p.f.   5,00 

42 Nl., twee kaarten met oude zegels  0/X/XX   4,00 

43 NL., nr. 81, Brede arceri ng X 36,00 3,00 

44 NL, doos zegels, veel verschillend     1,00 

45 NL, doos zegels en series w.o. p.f.     2,00 

46 NL, doos port en dienstzegels w.o. series     1,00 

47 NL, doos zegels w.o. klassiek     1,00 

48 NL., nr. 444-448, kind 1945 XX 2,00 0,30 

49 Nl., nr. 449-453, Nat. Hulpzegels 1946 X  2,60 0,30 

50 NL., nr. 454-459, Prinsessen 1946 XX 3,50 0,50 

51 Nl., nr. 460-468, 2 1/2 cent ongebr. Rest p.f. X/XX 5,70 0,40 

52 NL., nr. 469-473, kind 1946 X 2,50 0,30 

53 NL., nr. 475-486, 5 ct groen ontbreekt 0/X 30,00 2,50 

54 NL., nr. 490-484, enkele lichte roestpuntjes XX 5,00 0,40 

55 NL., nr. 495-499, kind 1947 XX 3,60 0,40 

56 NL., nr. 500-503, zomer 1948 XX 5,50 0,60 

57 
NL., nr. 504-507, twee series, Jubileum Wilh. 

Inhul. Juliana XX 4,30 0,50 

58 NL., nr. 508-512, kind 1948 XX 4,00 0,50 

59 NL., nr, 513-517, zomer 1949 XX 11,90 1,20 

60 NL., nr, 538-541, NIWIN 1949 XX 12,00 1,20 

61 NL., nr. 542-543, UPU 1949 X 6,00 0,50 

62 NL., nr. 544-548, kind 1949 XX 12,00 1,20 

63 NL., nr. 550-555, zomer 1950 XX 35,00 3,50 

64 NL., nr. 556-560, Kerken in Oorlogstijd XX 60,00 7,00 

65 NL., nr. 561-562, Leidse Universiteit X 6,00 0,50 

66 NL., nr. 563-567, kind 1950 X 23,00 2,00 

67 NL., nr. 568-572, zomer 1951 XX 23,50 2,40 

68 NL., nr. 573-577, kind 1951 XX 19,00 2,00 
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69 NL., nr. 578-581, van Riebeeck XX 15,50 1,50 

70 NL., nr. 583-587, zomer 1952 XX 14,00 1,50 

71 Nl., nr. 588-591, Jubilea PTT XX 5,70 0,60 

72 NL., nr, 592-595, ITEP X 60,00 6,00 

73 NL., nr. 596-600, kind 1952 XX 8,50 1,00 

74 NL., nr. 602-606, zomer 1953 XX 16,50 1,70 

75 NL., nr. 607-611, Rode Kruis 1953 XX 12,00 1,20 

76 NL., nr. 612-616, kind 1953 X 13,00 1,00 

77 NL., nr. 637-640, Juliana en profiel XX 17,00 1,70 

78 Nl., nr. 641-645, zomer 1954 XX 22,50 2,20 

79 NL., nr. 649-653, kind 1954 XX 10,00 1,00 

80 NL., nr. 655-659, zomer 1955 XX 16,00 1,50 

81 NL., nr. 661-665, Kankerbestrijding XX 9,50 1,00 

82 NL., nr. 666-670, kind 1955 XX 12,00 1,20 

83 NL., nr. 671-675, zomer 1956 ( Rembandt) XX 23,00 2,30 

84 NL., nr. 676-680, Olymp. Spelen 1956 XX 6,50 0,70 

85 NL., nr. 681-682, Europa 1956 XX 13,00 1,40 

86 Nl., nr. 683-687, kind 1956 XX 8,00 0,80 

87 NL., nr. 688-692, zomer 1957 XX 10,00 1,00 

88 Nl., nr. 695-699, Rode Kruis 1957 X 5,00 0,50 

89 NL., nr. 702-706, kind 1957 X 10,00 1,00 

90 Nl., nr. 707-711, zomer 1958 XX 12,50 1,20 

91 NL., nr. 715-719, kind 1958 XX 7,00 0,70 

92 NL., nr. 722-726, zomer 1959 XX 9,50 1,00 

93 NL., nr. 731-735, kind 1959 XX 6,50 0,50 

94 Nl., nr. 738-742, zomer 1960 X 9,50 0,80 

95 Nl., nr. 747-751, kind 1960 XX 9,50 0,90 

96 NL., nr. 752-756, zomer 1961 XX 7,00 0,70 

97 Nl., nr. 374-378, kind 1940 XX 16,50 0,50 

98 NL., nr. 392-396, zomer 1941 XX 5,00 0,50 

99 NL., nr. 402-403, Legioenzegels XX 11,25 0,50 
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100 NL., nr. 428-442, Wilhelmina 1944 XX 14,75 0,50 

101 NL., nr. 490-494, zomer 1947 X 7,30 0,50 

102 Nl., nr. 573-577, kind 1951 X 28,00 0,50 

103 Nl., nr. 583-587, zomer 1952 X 20,00 0,50 

104 NL., nr. 661-665, kankerbestrijding 1955 X 13,50 0,50 

105 NL., nr. 666-670, kind 1955 X 17,00 0,50 

106 Nl., nr. 676-680, Olymp. Spelen 1956 X  10,00 0,50 

107 NL., nr. 683-687, kind 1956 X 11,50 0,50 

108 NL., nr. 688-692, zomer 1957 X 15,00 0,50 

109 Nl., nr. 702-706, kind 1957 X 13,50 0,50 

110 Nl., nr, 707-711, zomer 1958 X 19,00 0,50 

112 Nl., nr. 715-719, kind 1958 X 10,00 0,50 

113 NL., nr. 722-726, zomer 1959 X 13,60 0,50 

114 NL., nr. 738-742, zomer 1960 X 14,00 0,50 

115 NL., nr. 747-751, kind 1960 X 13,50 0,50 

116 NL., nr. 752-756, zomer 1961 X 10,50 0,50 

117 Nl., nr. 952-958(ex953), Juliana regina XX 18,00 0,50 

118 Nl., nr. 346, Juliana 1946 X 4,00 bod 

119 NL., nr. 454-459, prinsessenzegels XX 4,60 bod 

120 NL., nr. 500-503, Kerken 1948 X 7,30 bod 

121 NL., nr. 1217-1219, zomer 1981 XX 3,00 bod 

122 NL., nr. 1289-1292, rode kruis 1983 XX 3,20 bod 

123 NL., nr. 1295-1298, kind 1983 XX 3,60 bod 

124 NL., nr. 1316-1319, kind 1984 XX 4,00 bod 

125 NL., nr. 1324-1327, zomer 1985 XX 3,20 bod 

126 Nl., nr. 1340-1343, kind 1985 XX 3,00 bod 

127 NL., nr. 1348-1351, zomer 1986 XX 3,20 bod 

128 Australie, Michel catalogus 2002/03, erg netjes     1,00 

129 Div. 3 Tissot dozen zegels     2,00 

130 Div. King blik zegels, nostalgie     1,00 

131 Div. Enveloppen en zegels in plastic bak     3,00 
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132 Wereld, stockboek zegels     5,00 

133 NL., ringband zegels 0   5,00 

134 Europese landen stockboek vol zegels     5,00 

135 NL. stockboek gebr. zegels     4,00 

136 NL. stockboek gebr.zegels     3,00 

137 Wereld en NL in stockboek zegels     5,00 

138 Wereld stockboek zegels     2,00 

139 Div. zakken met zegels wereld     3,00 

140 Wereld stockboek zegels     3,00 

141 Engeland. Stockboek zegels matig gevuld     3,00 

142 Wereld en NL, stockboek zegels     2,00 

143 Wereld, stocboek met wat zegels, mooi boek     2,00 

144 Engeland blikje zegels     1,00 

145 Doosje met o.a. Frankrijk     7,00 

 

 

 

 

Een helpende hand in angstige tijden 

Het begon ooit op een slagveld bij de Italiaanse plaats Solferino. 

Honderden soldaten lagen bloedend op de grond na een zware strijd 

en een Zwitserse zakenman vond dat ze onmiddellijk medische hulp 

moesten krijgen. Voor wie ze hadden gevochten, dat maakte niet uit. 

Niet veel later richtte hij hiervoor een speciale organisatie op: het 

Rode Kruis. 

Een rood kruis betekent wereldwijd: ‘niet schieten’. Het betekent dat 

onze hulpverleners tijdens een conflict geen partij kiezen en 

simpelweg iedereen helpen die in nood verkeert. Zo kan het Rode 

Kruis er voor mensen zijn tijdens een oorlog.Het Rode Kruis is een 

wereldwijde organisatie die hulp biedt in tijden van conflicten, 

natuurrampen, zorgt indien nodig voor voedselvoorziening, medische 
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hulp, psychosociale hulp, digitale hulpverlening, water en hygiëne, 

humanitaire hulp en hulp bij voorbereiding op rampen. Kortom een 

organisatie die op velerlei terrein actief is om de mens in nood te 

helpen.Wat bijna 160 jaar geleden begon als de droom van één man – 

Henri Dunant -, is in de afgelopen anderhalve eeuw uitgegroeid tot ’s 

werelds grootste hulpverleningsorganisatie: de internationale Rode 

Kruis- en Rode Halve Maan-beweging. 

In 1867 zag de Nederlandse tak het levenslicht en werd het 

Nederlandse Rode Kruis opgericht. Nu, 164 jaar later, verlenen ze 

met ongeveer 400 beroepskrachten en ongeveer 21.000 vrijwilligers 

nog elke dag hulp aan hen die dat het hardste nodig hebben. Het is 

dan ook geen wonder dat bij de uitgifte van postzegels regelmatig het 

Rode Kruis opduikt. De laatste mij bekende uitgifte is in 2017 

geweest. 
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