Zes voor de prijs van vijf
De extra 'postzegel' in de Walsall-boekjes
Bij het doorzoeken van een partij zakenpost ontdekte ik onlangs enkele merkwaardig
gefrankeerde enveloppen. In de rechterbovenhoek van deze enveloppen waren geen
postzegels geplakt, maar aanhangsels uit postzegelboekjes. Alle enveloppen zijn
gestempeld en zonder aanmerkingen bezorgd bij de geadresseerde, een verzekeringsmaatschappij in Apeldoorn.

De typische opmaak van een Walsall-boekje met vijf postzegels van 80 cent en twee aanhangsels ('Vijf voor je
beste vrienden", uitgegeven in 1999)
Nederlandse postzegelboekjes worden sinds enkele jaren vervaardigd door de
Engelse drukkerij Walsall Security Printers. De boekjes onderscheiden zich van eerdere
uitgiften door hun kleurige omslagen en door het feit dat ze uitsluitend
gelegenheidszegels bevatten. Meestal bevat een boekje vijf zegels van 80 cent en
twee aanhangsels om het formaat aan te vullen tot een rechthoek.
In de vroegere postzegelboekjes van drukkerij Enschedé kwamen ook aanhangsels
voor, maar die waren eenvoudig met een andreaskruis bedrukt; niemand zou ze
aanzien voor postzegels. De Walsall-aanhangsels zijn echter gedrukt in vier kleuren
en kunnen bij oppervlakkige beschouwing gemakkelijk doorgaan voor postzegels,
zeker als je er twee — elk met het formaat van een halve postzegel - aan elkaar laat
zitten.
Of de afzenders het bewust gedaan
hebben, weet ik natuurlijk niet, maar
in alle gevallen die we hier laten zien
is een combinatie van twee
aanhangsels gebruikt als postzegel.
Bij brieven aan particulieren zou de
postbode hebben kunnen zien dat er
wat mis was met de frankering, maar
deze brieven zijn gericht aan een
bedrijf dat heel veel post ontvangt en
ze zijn in de grote massa blijkbaar
Zo zijn ze bedoeld: een postzegel met aanhangsel uit
niet opgevallen.
het boekje "Vijf voor de natuur" (2000).
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Het is wel vreemd dat deze 'postzegels' blijkbaar ook de stempelmachine voor de
gek gehouden hebben. Stempelmachines reageren op de fosforbalk die op alle
normale Nederlandse postwaarden aangebracht is - zowel op postzegels als op
postwaardestukken. Bij de postzegels uit Walsall-boek]es loopt die fosforbalk over de
linkerzijde van de zegel. De aanhangsels hebben helemaal geen fosforbalk, maar zijn
toch keurig van een machinale stempelafdruk voorzien.
Van filatelisten is bekend dat ze wel eens proberen PTT Post om de tuin te leiden
door spaarzegels, plakzegels of gedeelten van velranden als postzegel te gebruiken.
Dat soort stukken stuurt je naar jezelf of een postzegelvriend, met de bedoeling een
aardigheidje te creëren voor de verzameling.

Voorbeelden van besparend gebruik Walsall "zegels"
Bij deze poststukken, gericht aan een verzekeringsmaatschappij, heeft het
filatelistische element waarschijnlijk geen rol gespeeld. Maar alle afzenders hebben
zich — bewust of onbewust - wel 80 cent bespaard door gebruik te maken van de
extra 'postzegel' uit de Walsall-boekjes.
J.Spijkerman
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