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 Uitgiftedatum Vroegst bekende datum* 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1 cent 1 november 1946 1 november 1946 
2 cent 1 november 1946 1 november 1946 
2½ cent 22 september 1947 24 september 1947 
3 cent 12 augustus 1953 12 augustus 1953 
4 cent 1 november 1946 1 november 1946 
5 cent 20 oktober 1953 15 november 1953 
6 cent 18 september 1954 18 september 1954 
7 cent 1 juli 1953 1 juli 1953 
8 cent 5 april 1957 12 april 1957 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 *) bijgewerkt tot augustus 2016 



Eerste-dagenvelop gestempeld op 1 november 1946 in Blaricum. 
Aangezien het brieftarief naar Australië 20 cent bedroeg, moest 13 cent 
worden bijgefrankeerd, wat door middel van een 15 cent Konijnenburg-

zegel werd gedaan.  



Complete series op brief met alle negen zegels, inclusief de 2½ cent, zijn niet bekend. 
 
Een brief per luchtpost met 8 zegels op een luchtpostbrief naar de Verenigde Staten. 
Mogelijk wist de afzender niet welk tarief het juiste was en heeft hij of zij, naast de 
serie maar een zegel van 1 gulden geplakt, zodat het port altijd voldoende zou zijn.   

Het port voor deze brief, 
verzonden op 21 juli 1959 
was 50 cent t/m 5 gram.  
 
Tarief: 
Brief (max. 20 gram), 30 c;  
Luchtrecht per 5 gram, 20 c.   
  
Geplakt is 136 cent. 



Bijfrankering van 1 cent Cijferzegel was noodzakelijk om van 5 cent 
lokale briefkaarten een 6 cent interlokale briefkaart te maken, of in 
1955 van een 6 cent lokale briefkaart een interlokale 7 cent briefkaart 
te maken. Na de tariefsverhoging van 7 naar 8 cent op 1 november 
1957 was het op 19 november dat jaar nodig om 1 cent bij te plakken 
op een 7 cent briefkaart, wilde men portheffing voorkomen. 



Door de tariefsverhoging van binnenlands drukwerk op 1 januari 1964 van 4 naar 5 
cent, was dat ook het geval voor de adreswijzigingen.  

Op de adreswijziging, 24 januari 1964 
vanuit Doetinchem gezonden naar 
Warnsveld, heeft òf de afzender òf de 
postambtenaar achter het loket de 1 cent 
bijgeplakt.   

Op de adreswijziging rechts is de 1 cent 
bijgedrukt door Joh. Enschedé in opdracht 
van PTT.   



Nog twee voorbeelden, waardoor bijplakken van de 1-centzegel van toepassing was. 

Prentkaart (drukwerk), 18 januari 1962 
per luchtpost naar Amerika. 
Tarief 6 cent (1-4-1957 / 1-1-1964). 
Luchtrecht 10 cent per kaart.   
Totaal 6+10= 16 cent. 

Prentkaart (drukwerk), 6 augustus 1963 
per luchtpost naar Zuid-Afrika.  
Tarief 6 cent (1-4-1957 / 1-1-1964). 
Luchtrecht 15 cent per kaart.   
Totaal 6+15= 21 cent. 



Op 23 mei 1966 bedroeg het binnenlands 
brieftarief 20 cent en op 1 april 1955 het 
buitenlands brieftarief 25 cent.  
Hoewel ongebruikelijk, was het mogelijk 
om deze bedragen met 1-centzegels te 
voldoen. 
 



Bij de uitgifte op 1 november 1946 was de 1 cent bestemd als bijplakwaarde en 
ook voor verzenden van braillestukken.  Het verzenden van braillestukken kostte 
tot 1 februari 1971 1 cent per kilogram.  Na 1 februari 1971 kosteloos. 



Sommige braillestukken (cécogrammes 
in het frans) werden verschillende keren 
doorgezonden, waarbij iedere keer een 
1-centzegel werd aangebracht. 

Braillestukken binnenland 
 
 Tarief Max. gewicht 
 
01-04-1886 het gewone  drukwerktarief 
 
Voor nieuwsbladen.  
01-11-1919 ½ cent per 300 gram 2000 
01-03-1921 zie Braillestukken 
  
Voor overige gedrukte stukken. 
01-11-1919 1 cent per 200 gram 2000 
01-03-1921 zie Braillestukken 
  
Voor alle braillestukken. 
01-03-1921 1 cent per 300 gram 3000 
01-10-1925 1 cent per 500 gram 3000 
01-07-1930 1 cent per 500 gram 5000 
01-01-1935 1 cent per 1000 gram 5000 
01-07-1940 1 cent per 1000 gram 7000 
16-08-1945  tijdelijk max. 5000 
01-10-1945 1 cent per 1000 gram 7000 
01-02-1971 kosteloos 7000 



Op 29 maart 1971 bedroeg het briefkaarttarief 20 cent, zodat, bij gebruik van 
een 12-centzegel er 8 cent bijgeplakt moest worden, waarbij in dit geval de 
vier 1-centzegels uit het automaatboekje werd gebruikt en twee 2-centzegels. 

Op 29 januari 1969, toen er al een lange tijd geen tariefsverhoging  van 1 cent 
meer waren, kwam er niettemin een automaatboekje uit met vier 1-centzegels 
type Van Krimpen. De reden was dat bij een boekje met 8 zegels van 12 cent (het 
toenmalige drukwerktarief), tezamen 96 cent, nog 4 cent extra nodig was om het 
totaal bedrag voor een boekje op 1 gulden te brengen, noodzakelijk voor het 
functioneren van de automaat waar een guldenmunt in moest worden gedaan. 
 



Brief verzonden op 12 maart 1971 naar IJmuiden.  
12+1 cent en 12 cent uit het automaatboekje. Totaal 25 cent voor het brieftarief. 

Ook was het mogelijk 2 zegels van 12 cent en 1 zegel van 1 cent te gebruiken. De 
totale inhoud was immers 1 gulden, dus 4x het brieftarief (1-2-1969 – 1-11-1971). 



Drukwerk verzonden op 22 oktober 1947 naar Utrecht 

De meest verkochte Nederlandse postzegel ooit.  
 

Reden was dat het binnenlands drukwerktarief vanaf 1 november 1946 2 cent 
was, welk tarief gedurende ruim tien jaar ongewijzigd bleef. 



Prentkaart verzonden op 15 juli 1948 naar Terwispel (Fr.) 

Krant (bewijsnummer) als 
drukwerk verzonden op  
17 januari  1949.  
Eerste gewichtsklasse voor 
drukwerk was 50 gram. 



Prentkaart verzonden op 9 februari 1954 naar Zaandam 

Versneden rolzegel van 2 cent, afkomstig uit de blauwe postzegelautomaat 



Prentkaart verzonden op 29 juli 1948 naar ‘s-Gravenhage 

Prentkaart  mochten als drukwerk verzonden worden, mits er geen tekst werd 
vermeld. Kennelijk was “3e dag alles in orde” te veel en was het briefkaarttarief 
van toepassing (6 cent). Terecht beport 2x het ontbrekende port (6-2) x 2 = 8 cent. 



Drukwerk (open enveloppe) verzonden op 31 augustus 1953 naar Zwammerdam 



Bijfrankering van 2 cent Cijferzegel was noodzakelijk om van 5 cent 
lokale briefkaarten een 7 cent interlokale briefkaart te maken, of in 1961 
van een 6 cent briefkaart een 8 cent briefkaart te maken. Vanaf  1 juli 
1964 kon men 2 cent bijplakken op een briefkaart van 10 cent. Na de 
tariefsverhoging van 10 naar 12 cent op 1 mei 1966 kon eveneens 2 cent 
bijplakken op een 10 cent briefkaart, wilde men portheffing voorkomen. 



Ook na de tariefsverhoging van binnenlandse 
brieven op 1 mei 1966 van 18 naar 20 cent 
waren op 3 augustus 1966 2-centzegels van 
groot belang. 

Enkele voorbeelden waarom  
2-centzegels ook belangrijk 
waren voor het juist frankeren 
van brieven.  

Bijvoorbeeld het tarief van 12 cent voor  
een interlokale brief op 29 juli 1963. 



Ook voor het verzenden van een brief per luchtpost naar Suriname was de 2 cent 
belangrijk, aangezien het brieftarief 12 cent was en het luchtrecht 25 cent en er 
op dat moment (8 mei 1958) nog geen 37-centzegels bestonden. Het feit dat er in 
Suriname 25 cent port werd geheven was dat de brief zwaarder woog dan 5 gram 
en er dus 25 cent extra luchtrecht verschuldigd was.  



Rechtsonder; Het tarief van 27 cent 
voor een lokale aangetekende brief op 
26 november 1954, (brieftarief 7 cent, 
aantekenrecht 20 cent).  

Linksboven; 2-centzegel nodig als 
aanvulling tot (25 + 2)= 27 cent. 
Het tarief is als volgt:  
2 cent drukwerk t/m 50 gram 

(1-11-’46 tot 1-4-’47), 
10 cent verrekeningsrecht [rembours]  

(1-11-’46 tot 1-4-’57), 
15 cent aantekenrecht  

(1-11-’46 tot 1-7-’53). 



Brief verzonden op 30 september 1948 naar Alphen aan den Rijn. 

5x 2 cent voor verzenden van een brief.  
Het tarief was 10 cent van 1-11-1946 tot 1-11-1957.  



Luchtpostblad verzonden op 1 april 1949 naar Medan gefrankeerd met 5x 2 cent. 

Verlaagd port voor zendingen aan Nederlandse militairen in actieve dienst in 
of op weg naar/vanuit Nederlands-Indië, Nederlandse Antillen en Suriname. 

  
Het tarief was 10 cent van 1-10-1948 tot 1-1-1952.  



Brief verzonden op 5 april 1957 naar Groot-Brittannië. 

15x 2 cent voor verzenden van een brief naar het buitenland.  
Het tarief was 30 cent van 1-4-1957 tot 1-7-1964.  



Brief verzonden op 19 april 1974 naar Duitsland. 

20x 2 cent voor verzenden van een brief naar landen van de EEG.  
Het tarief was 40 cent van 1-9-1973 tot 1-9-1974.  



Er zijn vier uitvoeringen verstrekt.  
a) MEDEDEELINGEN  
b) MEDEDELINGEN  
c) MEDEDELINGEN 
d) ADRESWIJZIGING  

In het begin van de uitgifte van de 
Van Krimpen-zegels werden er 
direct adreswijzigingsformulieren 
of verhuiskaarten uitgegeven, 
maar nog wel op lage kwaliteit 
papier en in klein formaat. 

Bericht van ….. 
Bericht van ….. 
Naam met Voorletters 
Naam met voorletters 



Op 1 april 1957 werd het tarief  
voor drukwerk verhoogd van 2 
naar 4 cent. Bestaande kaarten 
werden opgemaakt door het 
bijplakken van een 2-centzegel. 

In januari 1954 werd de 
verhuiskaart van 2 cent in 
groot formaat (138x89 mm) 
afgeleverd.  



De Lebeauzegels van 2½ cent waren vanaf 1 november 1946 vooral bestemd voor 
bijfrankering van briefkaarten en brieven, aangezien per 1 november 1946 het 
briefkaart- en brieftarief met 2½ cent verhoogd was. 

De 2½-centzegels waren vanaf 24 september 1947 verkrijgbaar.   
Deze zegel  was uitsluitend bedoeld voor bijfrankering en was de 
opvolger van de 2½ cent Lebeauzegel, die op dat moment ook als 
bijplakwaarde functioneerde. 



Het tarief voor België is gelijk aan het binnenlands tarief,  
namelijk 7½ cent (1-11-1947 tot 1-2-1948). 

De 2½ cent Van Krimpen was de opvolger van de 2½ cent Lebeau. 
Op deze briefkaart van 7 januari 1948 naar België komen beide 

zegels voor, een echte mengfrankering! 



Tot 1 februari 1948 werd de 2½ cent vaak gebruikt voor het bijfrankeren van 
briefkaarten van 5 cent. Op die datum ging het binnenlands briefkaarttarief  
namelijk van 7½ cent naar 6 cent en nam de 1 cent deze bijfrankingsrol over. 



Ook bij het gebruik van 7½-centzegels op 
interlokale brieven was de 2½-centzegel 
onmisbaar, aangezien het brieftarief, per 
1 november 1946, 10 cent bedroeg. 



Bijfrankering van 2½ cent was op 6 februari 1948 ook nodig bij 
postbewijzen, aangezien per 1 november 1946 het tarief was 
verhoogd van 5 naar 7½ cent. 



De 2½ cent werd ook regelmatig gebruikt om het juiste brieftarief 
te bereiken, zoals ƒ 1,32½ (links) en ƒ 1,52½ (rechts). Het tarief per 
luchtpost was 20 cent per 5 gram plus buitenlands brieftarief .  

Brief van 22 gr. verzonden op 3 december 1947. 
[ 5*20+(20+12½)= 100+32½ cent]  

Brief van 27 gr. verzonden op 24 maart 1948. 
 [ 6*20+(20+12½)= 120+32½ cent]  



De enige bekende correcte “enkelfrankering” van de 2½-cent Van Krimpencijferzegel.  

De commissaris der Koningin in Gelderland kon als dienstbrieven aangetekende brieven 
verzenden zonder deze te behoeven frankeren, maar dat gold niet voor het verzekeringsrecht. 
Dit recht bedroeg van 1 maart 1921 tot 1 oktober 1948 2½ cent. Dit moest met frankeerzegels 
worden verantwoord. In hoeverre hier sprake is van een enkelfrankering is betwistbaar, 
aangezien het totale tarief 27½ cent was, waarvan port en aantekenrecht op een andere wijze 
werden afgerekend met PTT. 



Men kon de 2½ cent gebruiken voor het 
verzenden van drukwerk, zij het met een 
halve cent overfrankering, met twee 
zegels konden lokale briefkaarten worden 
verzonden en met drie zegels interlokale 
briefkaarten . 



Vier zegels waren voldoende om 
binnenlandse brieven (ook voor 
België en Luxemburg) en acht stuks 
om brieven naar het buitenland te 
verzenden.  

Voor binnenlandse aangetekende brieven 
waren tien zegels nodig. 



In 1977 werden de 2½-centzegels nog als bijfrankering gebruikt om 
het bedrag van 40 cent te bereiken, het toenmalig briefkaarttarief.  

De Van Krimpenzegels werden per 1 januari 1985 ongeldig verklaard. Ook de 2½ cent. 



Het aantal verkochte 3-centzegels fluctueerde sterk, afhankelijk van  
de tariefwijzigingen. De jaren die een negatief aantal verkochte zegels 
laten zien, geven aan dat postkantoren 3-centzegels terugzonden naar 
de Controle in Haarlem.  



Voor nieuwsbladen en drukwerk dat minstens eenmaal per maand verscheen was 
het buitenlandtarief per 1 juli 1953, 3 cent per 50 gram, zoals bij deze envelop van 
de “Chess Federation” van Amsterdam naar Zweden. 



Op 1 juli 1953 ging het tarief voor buitenlandse briefkaarten van 12 naar 15 cent, zodat 
3 cent bijfrankering nodig was, wilde men de 12-centbriefkaarten nog gebruiken. 
Dezelfde bijfrankering was natuurlijk ook van toepassing op de antwoordbriefkaarten 
(rechts), zodat buitenlandse stempels cijferzegels van 3 cent konden “vernietigen”. 

Briefkaart verzonden op 3 augustus 1954 

Briefkaart (ANTWOORD BETAALD) 
verzonden op 11 juni 1955 



Op 1 juli 1964 werd het binnenlands 
brieftarief verhoogd tot 15 cent, 
zodat op 22 september 3-centzegels 
moest bijplakken, wilde men de 12-
centzegels nog gebruiken. 

Op 1 juni 1965 werd hetzelfde tarief 
verhoogd, nu naar 18 cent, waardoor 
opnieuw 3 cent bijgeplakt moest 
worden, wilde men de 15-centzegels 
opgebruiken. 



Op 1 februari 1967 werd het tarief 
voor binnenlandse briefkaarten 
verhoogd van 12 naar 15 cent, zodat, 
wilde men de in voorraad zijnde 12-
centbriefkaarten alsnog gebruiken, er 
3 cent bijgeplakt moest worden. 

Het drukwerktarief werd op 1 februari 
1971 verhoogd van 12 naar 15 cent, 
zodat 3-centzegels nodig waren om  
de “oude” adreswijzigingskaarten te 
gebruiken. 



In 1961 kostte het verzenden van een 
briefkaart naar Ned. Antillen 8 cent, 
maar per luchtpost kwam daar 25 
cent luchtrecht bij, tezamen 33 cent. 

Op 10 maart 1964 was het brieftarief 
naar het buitenland 30 cent en het 
aantekenrecht 35 cent, zodat 65 cent 
voor een aangetekende brief was 
verschuldigd. Men kon dan een 60- en 
een 5-centzegel gebruiken, maar ook 
een 62- en een 3-centzegel . 



Toen op 3 november 1953 de heer Hazejager een aangetekende brief (20 cent 
aantekenrecht) van de derde gewichtsklasse (20 cent port) naar de bekende filatelist 
P.C. Korteweg verzond, besloot hij daar 13 net tevoren uitgekomen 3-centzegels 
(augustus 1983) te gebruiken, zodat er nog een zegel van 1 cent bij moest (boven). 



Toen van 1 juni 1965 tot 1 mei 1966 het brieftarief 18 cent  
was, kon men daarvoor ook 6 zegels van 3 cent gebruiken. 

Brief verzonden op 11 juni 1965 



Het posttarief voor drukwerk tussen de 50 en 100 gram bedroeg in 1950 4 cent. 

Drukwerk verzonden op 15 december 1950 



Het posttarief voor drukwerk naar het buitenland bedroeg 
4 cent per 50 gram, vanaf 1 november 1946 tot 1 juli 1953. 

Drukwerk verzonden naar Hongarije op 1 mei 1951. 



Drukwerk verzonden op 14 februari 
1948. Het tarief voor drukwerk naar 
het buitenland bedroeg tot 1 juli 1953 
4 cent. 

Het tarief voor binnenlandse monsters 
zonder waarde bedroeg tot 1 juli 1953 
2 cent per 50 gram, maar wel met een 
minimum van 4 cent. 



Bovenstaande brief werd gefrankeerd met 5x 4-centzegels op 6 juni 1947. 

Het buitenlands brieftarief was 20 cent van 1 november 1946 tot 1 juli 1953. 



Hoewel het buitenlands druk-
werktarief 4 cent bedroeg 
waren de kosten voor vervoer 
per luchtpost naar Maleisië 40 
cent extra. 

Juffrouw Torenbeek was beslist 
populair bij Tjaakje, die haar 
voor 4 cent in 1961 een prent-
briefkaart kon zenden. Voor 
hetzelfde geld werd bovendien, 
toen juffrouw Torenbeek op 
vakantie in Schiermonnikoog 
was , de kaart daarheen door-
gezonden. 



Meer dan 5 jaar (april 1948-1 juli 
1953) waren de verhuiskaarten 
van 4 cent  voor het buitenland 
verkrijgbaar, maar als zodanig 
gebruikt zijn ze schaars.  
Het publiek maakte er nauwelijks 
gebruik van. 

Na 1 juli 1953 was het tarief voor 
buitenlandse verhuiskaarten 5 
cent geworden, maar er waren 
nog meer dan 50.000 kaarten van 
4 cent over die in Haarlem met  
1-centzegels werden bijgeplakt. 
Deze kaarten waren drie jaar lang 
voldoende om aan de geringe 
vraag te voldoen. 

De verhuiskaart  links is 
vroegst bekende datum nl.  
9 april 1948.     [febr, 2017] 



De 4-centverhuiskaart werd wel regelmatig gebruikt door filatelisten voor het 
verkrijgen van gelegenheidsstempelafdrukken en die te versturen naar 
bekenden in het buitenland. Hier betreft het de stempel ter gelegenheid van 
de “Reunion de Commissions Techniques du CCIF in Scheveningen van 21 april 
tot 12 mei 1949. Deze kaarten waren handiger dan zelf kaarten of enveloppen 
te organiseren en van frankeerzegels te voorzien. 



Nadat op 1 april 1957 het 
drukwerktarief werd verhoogd 
van 2 naar 4 cent, kwamen ook 
de verhuiskaarten van 4 cent uit. 

In Haarlem bij Joh. Enschedé 
waren er nog bijna een miljoen 
verhuiskaarten over, waardoor 
werd besloten om deze niet bij te 
plakken met 1-centzegel, maar 
de 1-centzegel erop te drukken. 
De kaarten kwamen medio maart 
1964 aan de loketten.  

Onderstaande verhuiskaart is 
vroegst bekende datum nl.  
13 maart 1964     [febr, 2017] 



De verkoop van de 5-centzegels wisselde sterk vanwege de almaar stijgende tarieven. 
Na de grote verkoop in 1964, toen 5 cent gedurende een half jaar het druk-werktarief 
was, werden de 5-centzegels vrijwel uitsluitend als bijplakzegels gebruikt.  

De jaren die een negatief aantal verkochte zegels laten zien, geven aan dat 
postkantoren 5-centzegels terugzonden naar de Controle in Haarlem.  



Van 1 juli 1953 tot 1 april 1957 was 5 cent het 
tarief voor drukwerk naar het buitenland 



Voor binnenlandse rembourszendingen was van 1 november 1946 tot 1 januari 1956 
het verrekeningsrecht 5 cent per 500 gulden. Het Ministerie van Landbouw. Visserij 
en Voedselvoorziening moest dit recht door middel van een frankeerzegel betalen, 
het port en het aantekenrecht viel onder “Dienst”stukken. 



Indien men het adres van een bepaalde persoon of instelling niet kende in verband 
met verhuizing of anderszins kon het huidige adres opvragen bij de PTT voor 5 cent 
per adres, te voldoen door middel van frankeerzegels. De kaart zelf moest wel in een 
brief worden opgezonden aan de bestelkring waarin de persoon waarvan het adres 
werd opgevraagd zich zou moeten bevinden. 



Nadat op 1 februari 1965 opnieuw een 
tariefsverhoging had plaatsgevonden, nu 
van 20 naar 25 cent, was op 26 augustus 
1965 de 5-centzegel  nodig om de bij het 
publiek in bezit zijnde 20 cent formulieren 
toch nog te kunnen gebruiken. 

Op 1 januari 1964 werd stortingsrecht van 
de postcheque- en Girodienst verhoogd van 
15 naar 20 cent. De formulieren moesten 
dus opgewaardeerd worden, waarvoor de 
5-centzegels werden gebruikt, zoals op dit 
formulier gebruikt op 26 februari 1964.  



De hoogste aantallen 5-centzegels Van Krimpen zijn gebruikt in de 
eerste helft van 1964, toen 5 cent het binnenlands drukwerktarief was. 



In 1955 kostte een brief tussen de 
15 en 20 gram naar de Verenigde 
Staten 25 cent port en viermaal 10 
cent luchtrecht. Een frankeerzegel 
van 65 cent bestond niet, zodat de 
5 cent als bijplakwaarde ook hier 
uitkomst bracht. 

In 1955 kostte een luchtpostbrief 
tot en met 5 gram naar Ecuador 
55 cent, bestaande uit 25 cent 
port en 30 cent luchtrecht.  
Een frankeerzegel van 55 cent 
bestond niet, zodat er de 5 cent 
als bijplakwaarde werd gebruikt. 



Rouwbrief (10-15 gram) naar voormalig Nederlands-Indië verzonden op 21 mei 1955. 
Tarief was 45 cent tot 10 gram, plus 30 cent voor elke 5 gram meer.   
Deze brief is gefrankeerd met 15 zegels van 5 cent. Totaal 75 cent. 

Brief per luchtpost naar Nederlands-Indië (Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea)  



Toen op 1 april 1957 het buitenlands 
brieftarief werd verhoogd van 15 
naar 20 cent moest 12 augustus dat 
jaar 5 cent port worden bijbetaald. 
 
Tarief was 20 cent van 1 april 1957 
tot 1 juli 1964. 

Op 1 september 1972 werd het 
buitenlands  briefkaarttarief 
verhoogd  tot 35 cent, zodat 
briefkaarten  van  30 cent  met  
5 cent bijgefrankeerd werden. 



In 1967 kostte een briefkaart naar Oostenrijk geen 20, maar 25 cent. 
Ook de antwoordkaart werd uiteraard met 5 cent bijgefrankeerd. 



Door de sterke inflatie in de periode 
1965-1980 vonden regelmatig 
tariefsverhogingen plaats, vanaf 1969 
altijd met 5 cent per keer, zodat de 
cijferzegel van 5 cent van groot nut was. 



Door de continue tariefsverhogingen werd de 5-centzegel Van Krimpen in liefst 
zeven automaatboekjes opgenomen. Dat was handig want na een tariefsverhoging 
op 1 september 1972 kon op 4 september mooi gebruikt gemaakt worden van de 
5-centboekjeszegel om de brief toch juist te frankeren. 



Aangetekende brief (10-15 gram) verzonden per luchtpost naar Amerika, 8 mei 1972. 
Luchtposttarief  is 40+3x20 cent (40+20 ct per 5 gr.), voldaan met gehele inhoud van 
een automaatboekje. Aantekenrecht 175 cent. Totaal 275 cent.  



Nadat in juli 1956 de nieuwe verhuiskaarten van 5 cent voor het buitenlands 
postverkeer aan de loketten waren gekomen, konden deze als zodanig maar 
tot 1 april 1957 worden gebruikt, omdat toen het buitenlands drukwerktarief 
werd verhoogd tot 6 cent. In deze periode gebruikte kaarten, zoals deze van 
29 januari 1957, behoren tot de lastigste postwaardestukken van Nederland 

In dienstorder 339 van 24 mei 1956 werd een nieuwe verhuiskaart van 5 cent voor 
het internationaal gebruik aangekondigd.   ”In de loop van de maand juli 1956 zal de 
clr- [controleur te Haarlem] ter voldoening aan ingezonden aanvragen exemplaren  
van de nieuwe uitgifte verstrekken. Tot verkoop van de nieuwe exemplaren behoort 
eerst te woorden overgegaan als de voorraad van het huidige formulier is uitgeput, 
tenzij de aankoop geschiedt met filatelistische doeleinden.” 



In dienstorder 163 van 15 maart 1957 wordt aangekondigd.  
 ”Wijziging posttarieven binnenlands en buitenlands verkeer.”  

Hierin wordt de verhoging van de verhuiskaart vermeld, per 1 april a.s. 6 cent. 

De laatste dag!  

Bovenstaande kaart is op 31 maart 1957 in de brievenbus geworpen 
en de volgende dag  1 april vroeg gestempeld , zie uurkarakter  5 . 



Minder lastig dan de niet bijgefrankeerde verhuiskaarten zijn de 5-centkaarten 
met een 1-centzegel. Deze hebben drie jaar dienst gedaan tot de uitgifte van de 
6-centkaart, zoals deze kaart van 30 september 1959 naar Düsseldorf, Duitsland. 

Tarief van 1 april 1957 tot 1 januari 1964 
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De 4 cent en 10 cent in 1964-1965 zijn van de emissie Landschap , Koeltoren- en Deltazegels. 
 



Deze verhuiskaart  is verzonden op 
25 juni 1964. Een week later had 7 
cent betaald moeten worden voor 
eenzelfde verhuiskaart. 

Tarief voor binnenlands verkeer voor slechts 6 maanden, van 1 januari tot 1 juli 1964. 

Gedurende de eerste helft van 1964 
was het binnenlands drukwerktarief 
5 cent, dus ook het tarief voor 
binnenlandse verhuiskaart verzonden 
op 24 maart 1964. 



Op 24 juni 1976 werden de Cijferzegels Van Krimpen vervangen door  
de Cijferzegels van Wim Crouwel. Door de enorme inflatie in de periode 
1957-1976 was de 5 cent de enige waarde die echt vervangen werd, 
alle andere Crouwelzegels bestonden uit twee cijfers.  



Aanvankelijk was de vraag naar de 6-centzegels beperkt, maar nadat op 
1 april 1957 het buitenlands drukwerktarief werd verhoogd van 5 naar  
6 cent, werd de vraag aanzienlijk hoger. 



Voor lokale briefkaarten werden meestal de aan de postloketten aanwezige 
briefkaarten voorzien van een afdruk van een Koninginnezegel gebruikt.  
De 6-centzegel was er indien men echter zelf een zegel op zo’n briefkaart 
moest aanbrengen, zoals bij deze “Plikart” uit Den Haag. 



Vanaf 1 juni 1953 
tot 1 april 1957 
was het tarief 3 ct 
per 50 gram, met 
een minimum van 
6 cent. 

Het tarief voor binnenlands 
drukwerk tussen de 100 en 150 
gram (derde gewichtsklasse) 
bedroeg van 1 november 1953 
tot en met 1 april 1957 3x 2 cent 
is 6 cent. 



In de periode 1 april 1957 tot 1 januari 1964 was 6 cent het tarief voor 
buitenlands drukwerk, zoals bij deze envelop van Rotterdam naar Zürich.  



Hoewel de 6-centverhuiskaarten 
gedurende ruim drie jaar dienst 
gedaan hebben, zoals deze drie 
verhuiskaarten, resp. verzonden op 
2 augustus 1962,  25 juni 1963 en 
19 september 1963 zijn deze als 
zodanig gebruikt vrij schaars.  
Het publiek maakte er nauwelijks 
gebruik van. 

Tarief van 1 april 1957 tot 1 januari 1964. 



Toen op 1 juli 1964 het buitenlands 
drukwerktarief opnieuw werd 
verhoogd, nu tot 10 cent, was men 
in Haarlem nog aan het bijplakken 
van 6-centkaarten met 2-centzegels. 
Men ging toen over de reeds 
bijgeplakte kaarten (1.900 stuks) 
van een tweede 2-centzegel te 
voorzien, zodat het vereiste bedrag 
van 10 cent werd bereikt. 

Nadat op 1 januari 1964 het 
buitenlands drukwerktarief werd 
verhoogd naar 8 cent, kwam het 
bijplakken weer aan de orde. Er 
werden 11.660 kaarten van een 
2-centzegel voorzien, zoals deze 
kaart, verzonden op 29 juni 1964 
naar Duitsland.  



Op het moment van de tariefsverhoging voor buitenlands drukwerk van 8 naar 10 cent 
was men nog steeds bezig om de 6-centkaarten bij te plakken tot 8-centkaarten.  
De nog resterende 3.594 kaarten werden daarom van een 4-centzegel voorzien, opdat 
moment de 4-centlandschapzegel.  
 
Het tarief voor verzending naar het buitenland is 10 cent van 1 juli 1964 tot 1 mei 1966 
en 12 cent van 1 mei 1966 tot 1 februari 1971. Het tarief voor het binnenlands verkeer 
is 10 cent van 1 mei 1966 tot 1 februari 1967 en daarna 12 cent tot 1 februari 1971. 

Verhuiskaart op 13 juni 1966 verzonden naar ‘s-Gravenhage. 

Vanaf 1 februari 1967 tot 1 april 1976 is er geen verschil tussen het binnenlands- en 
buitenlands verkeer.  



Niet goed te begrijpen was dat PTT postbewijzen bleven uitgeven en deze van een nieuwe 
zegelafdruk te voorzien. Nadat het postbewijstarief van 6 cent per 1 juli 1953 niet wijzigde, 
maar daardoor wel onder de categorie lage zegelwaarden viel, kwam in 1954 deze nieuwe 
postbewijzen aan de loketten. In totaal zijn er 20.577 van deze postbewijzen verkocht. 

De vroegst bekende datum 
is 20 juni 1954 (boven). 

Toen eindelijk werd besloten 
de postbewijzen, waarvan 
nauwelijks gebruik gemaakt 
werd, in te trekken, gebeurde 
dat vanaf 23 oktober 1955, 
zodat 22 oktober de laatste 
dag van verkoop was (onder).  



Vanaf 1 juli 1953 was het tarief voor interlokale briefkaarten 7 cent. 

Briefkaart verzonden 
op 22 juli 1953 naar 
Beverwijk. 

Briefkaart verzonden 
op 13 maart 1954 
naar Hoorn. 



Briefkaart verzonden op 17 januari 1955 
naar Vorden.  
 
Het briefkaarttarief was van 1 juli 1953 
tot 1 november 1957, 7 cent. 

Deze briefkaart werd lokaal verzonden 
op 7 november 1955 binnen Alphen 
aan den Rijn.  
Dus 1 cent te veel! 
 
 
Het lokale briefkaarttarief was slechts 
6 cent van 1 juli 1953 tot 1 april 1957. 



Ook voor brieven van verre landen 
als India die per “diplomatic bag” 
Den Haag binnenkwamen was 7 
cent port voldoende, zolang als de 
geadresseerde ook in Den Haag 
woonachtig was (lokaalport). 

Tot 1 april 1957 bestond er nog een 
lokaal brieftarief, dat per 1 juli 1953 
was vastgesteld op 7 cent. 



Het interlokale binnenlands 
briefkaarttarief was ook van 
toepassing voor België en 
Luxemburg, vanaf 1 april 1947 
(Do. 156bis / 1947). 

De grootste hoeveelheid  
7-centzegels werd verkocht  
in 1964-1965 toen 7 cent het 
binnenlands drukwerktarief 
was, zoals bij deze prentkaart 
van Gorinchem naar Hengelo 
(Ov.), afgestempeld 29-12-1964 
met het proefmachinestempel 
Gorinchem. 



Aangetekende brief op 23 juli 1958. Het tarief was 37, zijnde 12 cent (1-11-1957 
tot 1-4-1964) voor de brief en 25 cent ( 1-4-1957 tot 1-1-1964) aantekenrecht. 
Hier voldaan met 5x 7 cent plus 2 cent, samen 37 cent. 



Negen maal 7 cent (totaal 63 cent) was het tarief voor aangetekende brieven tussen 
1 juni 1965 en 1 mei 1966. Dit is, voor de brief 18 cent en 45 cent aantekenrecht.  



Brief verzonden naar Zweden op 8 oktober 1953. Het tarief was 25 cent van 1 juli 
1953 tot 1 april 1957 en hier voldaan met 3x 7 cent plus 4 cent, samen 25 cent. 



Prentkaart verzonden naar de Nederlandse Antillen op 10 augustus 1958. 
Het tarief was 14 cent van 1 april 1957 tot 1 januari 1964 en hier voldaan 
met 2x 7 cent (4 cent drukwerk plus 10 cent luchtrecht). 



Gedurende 11 maanden (1 juli 
1964-1 juni 1965) was 7 cent het 
binnenlands drukwerktarief, 
zodat een verhuiskaart ook 7 cent 
kostte. 

Verhuiskaart verzonden op 
25 september 1964 (boven). 

Verhuiskaart verzonden op 
22 december 1964 (rechts). 



De verhuiskaarten voor binnenlands verkeer mochten ook naar het buitenland 
worden verzonden, mits voldoende bijgefrankeerd . Deze 7-centverhuiskaart  
met een bijgeplakte 3-centzegel was goed gefrankeerd. 10 cent was het tarief 
naar het buitenland van 1 april 1964 tot 1 mei 1966. 

Verhuiskaart verzonden op 16 december 1964 naar Zwitserland. 



Op 21 september 1957 was de 
8-centzegel (4 cent per 50 gram) 
bedoeld voor binnenlands druk-
werk tussen de 50 en 100 gram, 
zoals dit bandje voor het 
Haarlems Dagblad. 

Van 1 juni 1965 tot 1 mei 1966 was 8 cent het 
binnenlands drukwerktarief tot 50 gram, zoals bij 
dit drukwerkbandje van 6 januari 1966. In deze 
periode werden de meeste 8-centzegels verkocht. 



Vanaf 1 november 1957 was 
de 8-centzegel een veel 
gevraagde frankeerzegel voor 
binnenlandse briefkaarten.  

Gedurende het eerste half 
jaar van 1964 was het 
drukwerktarief naar het 
buitenland 8 cent, zoals bij 
dit drukwerk van Vlodrop 
naar Duitsland.    
Tarief van 1 januari 1964 tot 
1 juli 1964  



Prentkaart verzonden naar de Nederlandse Antillen op 23 mei 1961. 
Het tarief was 14 cent van 1 april 1957 tot 1 januari 1964 en hier 
voldaan met 6 + 8 cent (4 cent drukwerk plus 10 cent luchtrecht). 



Als bijplakwaarde was de 8-centzegel minder van belang, maar indien een bedrag van 
ƒ 15,68 moest worden betaald, kwam de zegel toch wel van pas.  
Het tarief voor drukwerk (printed matter) van 1390-1400 gram per luchtpost was 6 
cent per 50 gr. + 10 cent per 10 gr. [1400/50*6+1400/10*10= 28*6+1400= 1568 cent]  



Briefkaart op 1 september 1962 door een dienstplichtige soldaat beschreven 
ergens in de Zuid Chinese zee, aan boord van de “WATERMAN”.  
Ook hiervoor was het binnenlands briefkaarttarief  van 8 cent voldoende.  



Gedurende 11 maanden (1 juni 
1965-1 mei 1966) was 8 cent het 
binnenlands drukwerktarief, 
zodat de verhuiskaarten ook 8 
cent kosten. 

Verhuiskaart verzonden op 
14 januari 1966 (boven). 

Verhuiskaart verzonden op 
24 april 1966 (rechts). 



Na 1 mei 1966 was 10 cent het 
binnenlands drukwerktarief, 
zodat de 8-centverhuiskaarten 
met 2 cent bijgeplakt werden. 
10-centverhuiskaarten waren 
per 1 mei 1966 verkrijgbaar. 

Een verhuiskaart die in 1963 
nog 4 cent kostte, kon in 1968 
nog wel worden gebruikt, maar 
moest dan wel met 8 cent 
worden bijgefrankeerd. 



De laatste dag van geldigheid van de Van Krimpenzegels was 31 december 1985. Op 
deze dag werd met behulp van Van Krimpenzegels op deze envelop de geadresseerde, 
de hoofdredacteur van het filatelistisch maandblad Het Stokpaardje, N.F. Hedeman, 
waarschijnlijk een goede jaarwisseling 1985-1986 gewenst. De gebruikswaarde van de 
gebruikte cijferzegels bedroeg 41 cent, zodat 29 cent bijgefrankeerd moest worden om 
het toenmalige brieftarief van 70 cent te bereiken.  

Dit gebeurde met 
een frankeer-
machine van het 
districtspostkantoor 
Arnhem.  


