Bijna iedereen heeft dit zegeltje van 1
cent wel eens gezien. Geen wonder,
want de oplage hiervan ligt ergens
rond de 250 miljoen, oftewel een kwart
miljard stuks.
Het is verschenen op 1 november 1946,
en tot en met 1974 nog steeds bijge
drukt. Het minimum tarief voor druk
werk was in 1946 2 cent. Een enkelfrankering met 1 cent was - voor normale
post - dus niet mogelijk. Deze postze
gel is met name uitgegeven voor bijfrankering van tarieven en bij tariefs
verhogingen, zoals in afb. 2 getoond
wordt.
Uitzondering hierop is de verzending
van braille-stukken. Hiervoor bestond

Afb 1 Postzegel 1c van Krimpen, NVPH 460, op braillestuk.

een speciaal tarief van 1 cent per kilo.
Dat van dergelijke poststukken weinig
is overgebleven, komt doordat het
meestal om grote omslagen ging, of
om pakpapier en dozen waarin de
boeken werden verzonden.

NEE ! Al zijn de zegels zelf "massawaar" - zoals wij filatelisten dat noe
men - zo'n stukje papier van een
braillestuk is maar zelden bewaard
gebleven; dus u heeft in dat geval een
filatelistisch juweeltje in handen !

Afb 3: Soms werden braillestukken of cécogrammen heen en terugge
zonden, waarbij iedere maal een 1-centzegel op de vorige werd aange
bracht en opnieuw gestempeld.

Afb 2: bijfrankering van 1 cent in verband met ver
schillende tarieven voor lokale en interlokale brief
kaarten, of bij tariefsverhogingen in b.v. 1955 en
1957.

Theoretisch kunnen er ook stukken
bewaard zijn gebleven van 2, 3, 4, 5, 6
of 7 cent; dat laatste tarief gold voor 7
kilo of meer. Maar die zijn nauwelijks
bekend of bewaard gebleven.
Heeft u zo'n stukje pakpapier, met een
postzegel van 1 cent in handen? De
cataloguswaarde van zo'n gestempeld
zegeltje is € 0,20.Maar dat bedrag is
natuurlijk volkomen fictief: een zakje
met een paar honderd afgeweekte ze
gels van 1 cent brengt dat maar nau
welijks op. Weggooien dan maar, dat
stukje papier ?
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Koesteren dus, en zeker niet weggooi
en !
Herman Geurts.
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