In dit Novioposta nummer kunt u
lezen over de bijzondere postzegel van
1 cent, cijfertype Van Krimpen, ge
schreven door Herman Geurts. Het is
een van de meest gebruikte postzegels
in ons land. Maar ook tegenwoordig
zijn er zegels met de aanduiding 1, en
de oplagen daarvan zijn vast en zeker
ook erg groot!
"Op 1 juli 2010 introduceerde TNT Post
een nieuw soort postzegels. 'Onze post
zegels krijgen een cijfer' was de slogan
bij de reclamecampagne", zo begon het
artikel "Waardeloze Postzegels" in
Novioposta 2010-4.
Intussen, 5 jaar later, zijn we al wel een
beetje gewend aan dit 'nieuwe pro
duct', maar ik durf met een grote mate
van stelligheid te beweren dat wij, fi
latelisten, deze ontwikkeling niet van
ganser harte toejuichen. En dan bedoel
ik daar vooral mee diegenen onder ons
die zich ook met posttarieven bezig
houden.
Het probleem ligt vooral in de toe
komst: hoe kun je bijvoorbeeld aan een
brief die met dit nieuwe type postzegel
(s) gefrankeerd is, over 10, 20 of 30 jaar
nog zien, wat het tarief voor de verzen
ding geweest is ? Bij binnenlandse
standaard-post is een simpele tabel
nog wel voldoende, mits er een duide
lijk leesbaar stempel op staat. Maar bij
buitenlandse frankeringen en inge
wikkelde tarieven is dat niet zo een
voudig.

Afb. 1

Daarom ga ik nu proberen om u weer
op het spoor terug te brengen met be
hulp van de fraaie briefkaart van af
beelding 1.
Deze kaart is afgebeeld in "De Hoorn
blazer", het blad van Postzegelvereni
ging De Posthoorn, waar de redactie
van Novioposta goede contacten mee
onderhoudt. Redacteur John Dehé
zette in 2011 bij deze afbeelding de
volgende tekst:

iedereen vanzelfsprekend........ Kunt u
uitrekenen wat er teveel is geplakt ?
(De oplossing staat onder dit artikel).
In extreme mate was dat ook het geval
bij de poststuk van afbeelding 2: hier
is - in 2014 - het tarief van 44 eurocent
bijgefrankeerd met: 20 eurocent, tot 64
eurocent, het (toen) nieuwe tarief. Al
thans dat was de bedoeling !
Maar de bijgeplakte postzegels waren

En dan nog de vraag wat het feitelijk
gekost heeft, oftewel: wat de afzender
ervoor betaald heeft. WANT wat er
voor de postzegel(s) betaald is hoeft
niet hetzelfde bedrag te zijn als het
verschuldigde bedrag voor de verzen
ding was. Hè, hoe zit dat nou weer ?
Nou, gewoon zo: als de portokosten
stijgen, blijven de eerder gekochte "1"
zegels hun geldigheid voor frankering
behouden, ook bij een nieuw, hoger
tarief, zonder bij frankering !
Ik kan me voorstellen dat u intussen
de rode draad van dit verhaal kwijt
begint te raken; het is dan ook best
ingewikkeld.

Ziet u nu wat ik bedoel ? Het verschil
met een postzegel van 1 (oude gul
dens-) cent en een postzegel met de
waarde aanduiding "1" is niet voor
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geen cent-waarden! Ze vertegenwoor
digden op dat moment een gezamen
lijke waarde van (7x2) + (6x1) = 20 x
0,64 eurocent! In totaal dus € 12,80.

Terwijl er maar € 0,20 bijgeplakt had
hoeven te worden.
En met dit poststuk was er niet eens
een hoop op het winnen van een
hoofdprijs, zoals bij de briefkaart!
Met dank aan John Dehé, Zuidoost—
Beemster.
Jos M.A.G. Stroom.

Afb. 2. Fragment van een brief, bijgefrankeerd met “20", met de bedoeling om aan de tariefsverhoging van
20 eurocent (van 0,44 à 0,64) te voldoen....
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Oplossing van de gestelde vraag: ten
tijde van de verzending had een 1-zegel een plakwaarde van 46 eurocent.
Er is dus 0,44 + 0,46 = € 0,90 teveel
geplakt, tot bijna het drievoudig tarief!

