Een Decemberzegel zonder waarde
Zoals tegenwoordig gebruikelijk is werden de Decemberzegels van 2003 uitgebracht
in een velletje van 20 stuks. De twintig zelfklevende zegels hebben elk een
verschillende afbeelding en ook een verschillende tekst. Die teksten zijn gedrukt met
warmtegevoelige inkt en worden pas zichtbaar als de zegel warmer wordt dan 22
graden Celsius. Bij lagere temperaturen verdwijnt de tekst weer.
Moderne zelfklevende zegels zijn niet voorzien van een klassieke tanding, maar ze
zijn van elkaar gescheiden doordat het papier doorgestanst is. Dat heet
splitperforatie. Omdat hierbij tussen de zegels geen papier verloren gaat, is aan een
compleet velletje niet goed te controleren of de perforatie goed uitgevoerd is. Zeker
bij Decemberzegels, die snel en in grote aantallen geproduceerd worden, glipt er wel
eens een fout velletje door de controle.
De afgelopen jaren zijn er bij verschillende zelfklevende postzegels (dus niet alleen
bij Decemberzegels) fouten ontdekt. Soms was een velletje compleet ongeperforeerd
gebleven en soms bleek de perforatie verschoven te zijn. Van dat laatste hebben we
hier een spectaculair voorbeeld.
Op de zegel in de rechterbovenhoek van het velletje
horen twee glazen champagne afgebeeld te staan, met
daarboven
"Nederland"en
"29
Eurocent".
De
warmtegevoelige tekst is over twee regels afgedrukt en
luidt: "Op het / wij-jaar". Althans op een normaal
exemplaar.
Maar
een
medeverzamelaar
vond op zijn kerstpost een
envelop met een zegel waarbij
de perforatie bijna 7 millimeter naar rechts verschoven is!
Daardoor is de waardeaanduiding "29" aan de linkerkant
van de zegel weggevallen en is er aan de rechterkant een
strook bijgekomen met bijna het complete woord
"Decemberzegels" uit de velrand. En de warmtegevoelige
tekst is afgekapt tot "het / jaar". Dat is jammer genoeg
niet in beeld te brengen.
De zegel werd afgestempeld op 16 december 2003; de plaatsnaam in het
poststempel is niet te lezen. Helaas viel ook niet meer na te gaan wie de afzender van
de kerstkaart was. Die heeft waarschijnlijk de overige negentien "verschoven" zegels
uit het velletje ook gewoon op zijn kerstpost geplakt. Hopelijk waren er onder de
ontvangers postzegelverzamelaars, want anders zijn die zegels gewoon in de
prullenmand verdwenen.
J. Spijkerman
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Een normaal vel decemberzegels
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