
   Waarde   Toeslag  Kleur     
  1½ cent  1½ cent   grijs 
  2½ cent  2½ cent   groen 
     3 cent     3 cent   roodbruin 
     5 cent     3 cent   groen 
12½ cent  3½ cent   blauw    

WELDADIGHEIDSZEGELS 1939 “VOOR HET KIND” 

VOORSTELLING 
Een lopend kindje met een hoorn des overvloeds  
hangend over de schouder. Bovenaan de tekst:  
“VOOR HET KIND”, onder de landsnaam en rechts de waarde-aanduiding.  
Onder het zegelbeeld in kleine letters de tekst: “bijslag .. cent geldig t/m 31-12-’44.” 



ONTWERP EN VORMGEVING 

Mr J.F. van Royen, de Algemeen Secretaris van PTT, schreef begin 1939 
vijf kunstenaars aan om ontwerpen voor Kinderpostzegels in te leveren, 
waarvoor zij een honorarium van ƒ 50,- zouden krijgen.   

Het betrof de kunstenaars: 
Dirk van Gelder,  
L. van Lier-Steffens,  
G.V.A. Röling,  
André van der Vossen, 
Sierk Schröder.  

Dirk van Gelder zond deze twee ontwerpen in.  
Zijn moeite werd beloond in die zin dat hij de opdracht 
voor de Kinderpostzegels van 1940 zou krijgen. 



L. van Lier-Steffens, G.V.A. Röling en André van der Vossen 

zonden ieder één ontwerp in.  

L. van Lier-Steffens A. van der Vossen  G.V.A. Röling  



Sierk Schröder leverde drie ontwerpen in.  

Uiteindelijk viel de keuze op het ontwerp rechts, 
dat eerst in de waarde 4 cent is gemaakt, maar 
werd omgewerkt tot 1½ cent. 

Het ontwerp links kon niet worden 
uitgevoerd wegens de naaktheid 
van het jongetje.  



Schröder moest zijn ontwerp nog tweemaal aanpassen. Links de eerste retouche (in 
tegenstelling tot deze naam een geheel nieuwe schildering), rechts de tweede retouche. 



Kleurproef (zwart) waarin 
de belettering nog van 
Schröder zelf is. 

Met zijn ontwerpen was 
Schröder, voordat hij ze 
aan Van Royen liet zien, 
eerst naar Willem van 
Konijnenburg gegaan, die 
zich in de periode 1935- 
1940 ook met de Zomer-
zegels bemoeide. Van 
Konijnenburg gaf enkele 
aanwijzingen, waarna 
Schröder zijn ontwerpen 
aan PTT en de Centrale 
Propaganda Commissie 
voor de Kinderpostzegels 
(CPC)  voorlegde. 



Schröders letters en cijfers voldeden echter 
niet, zodat Jan van Krimpen de verzorging 
van de teksten en waardecijfers voor zijn 
rekening nam.  

De definitieve letters en cijfers 
ontworpen door Jan van Krimpen. 



Opnieuw werden proeven 
gemaakt.  

Kleurproef met daarin de 
belettering door Jan van 
Krimpen. 



Nog twee kleurproeven met daarin de belettering door Jan van Krimpen. 

Tussen 30 september en 19 oktober 1939 werden  
de proefvellen van alle waarden goedgekeurd. 

MusCom inv. nr. 55309AE MusCom inv. nr. 55309AG 



De zegels zijn uitgegeven van 1 december 1939 
tot en met 5 januari 1940 en waren geldig tot en 
met 31 december 1944.  

GEBRUIKSGESCHIEDENIS 

Affiche van Jacques Joseph Mettes.  
De plaat zorgde voor enig rumoer in de pers, 
omdat Mettes plagiaat zou hebben gepleegd, 
door een advertentie uit de New York Times 
als voorbeeld te hebben genomen voor dit 
affiche. 



De 1½ cent was bestemd voor het binnenlands drukwerktarief, de 2½ cent voor 
drukwerk naar het buitenland. Het gebruik van deze waarde was zo gering dat 
het verkochte aantal het laagste werd van alle waarden. Het grootste deel van 
de oplage van deze waarde kwam vermoedelijk in de albums van verzamelaars 
terecht. De 3 cent was te gebruiken voor een binnenlandse briefkaart of voor 
een lokale brief.  

Prentbriefkaart verzonden binnen Groningen op 29 december 1939.  



De 5 cent was bestemd voor binnenlandse brieven en werd daardoor de best 
verkochte waarde.  

Interlokale brief van Arnhem naar Den Haag,  
verzonden op 5 januari 1940.  

Om de verkoop van de zegels te 
bevorderen werd in zes kantoren 
(Amsterdam C.S., Arnhem Station, 
‘'s-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam 
en Utrecht-Station) een speciale 
stempelvlag gebruikt door PTT.  
In Amsterdam en ‘'s-Gravenhage 
was dat een nieuw vlagstempel met 
twee kinderkopjes en de tekst;  

KOOP THANS DE  
POSTZEGELS  

VOOR HET KIND,  
in de overige plaatsen nog de oude 
vlag met alleen de tekst;  

KOOPT THANS  
WELDADIGHEIDS-  

POSTZEGELS  
VOOR HET KIND.  



12½ cent tenslotte was de waarde voor brieven naar het buitenland. 

De 12½ cent was bedoeld voor brieven naar het buitenland, zoals 
deze brief van Den Haag naar Engeland van 24 januari 1940. 



Druk/verschijningsvorm 
De zegels zijn uitgevoerd in rasterdiepdruk in vellen van 100 (10 x 10) zegels.  
De loketvellen waren eveneens 100 (10 x 10) stuks groot. 

Perforatie/formaat 
Kamtanding 14¼ : 13¼. Het perforatiebeeld is voor de laagste vier waarden 1/d/1/0, 
voor de hoogste waarde 1/0/1/d. De zegels hebben een beeldformaat (inclusief de tekst 
onderaan) van 18 x 27 mm, de zegelgrootte is 20,55 x 30 mm. 

Papier 
Gewoon papier met watermerk ringen horizontaal. 

Gom 
Arabische gom. 

TECHNISCHE ASPECTEN 

Firmaperforaties 
Van deze Kinderzegels zijn de volgende firmaperforaties bekend: 
  1½ cent  V.DH, Z.O. 
     3 cent  KNEGT 
     5 cent  A.J., BS, G.F., HP, K, KNEGT, M&Co, VH&C, Z.O. 
12½ cent  KNEGT, Z.O. 



Velrandbijzonderheden 
De vellen hebben telcijfers in de kleur van de zegels, links van 1-10, rechts van 10-1. 
Rondom het vel is een dubbele randlijn afgedrukt. Boven zegels 5-6 en onder zegels 
95-96 is een markeerboogje met punctuur afgedrukt. Alle vellen kregen een knipteken.  
In de bovenrand is bij elke waarde een etsingnummer afgedrukt, bij de 1½, 2½ en 5 cent 
boven zegel 5, bij de 3 en 12½ cent boven zegel 6. Het cijfer “6” in etsingnummer “678” 
is vrij dik van vorm; op een bewaard gebleven proefvel blijkt dat abusievelijk eerst het 
nummer “378” in de cilinder was gegraveerd. Op het laatste moment is de “3” op de 
cilinder veranderd in een “6”, wat de onbeholpen vorm ervan verklaart.  

Etsingnummer “378” ingegraveerd,  
met pen een gecorrigeerde “6” op 
het proefvel.  

Handmatig bijgewerkt, wat tot een 
wat onbeholpen vorm leidde “678”.  



Plaatfouten 
   waarde  positie  omschrijving 
  1½ cent        2  diagonale kras in nek (afb. A) 
12½ cent      42  rechter duim verlengd (“duim in de mond”, afb. B) 

        76   blauw streepje op rechter been (afb. C) 

Druk- en perforatiefouten 
Bekend zijn zegels die door een omgeslagen velrand deels 
onbedrukt bleven.  
Tijdens het drukken was de linker onderhoek omgevouwen, 
waardoor een deel van het zegelbeeld onbedrukt bleef en 
een deel van de druk op de achterzijde terechtkwam.  
Een deel van het ongevouwen stuk is later afgeknipt.   

afb. A afb. B afb. C 

! ! ! 



Overzicht afgeleverde vellen van 100 stuks      
   Waarde  Aflevering     Etsing  Knip 

    datum     aantal        . 
  1½ cent  19-10-39  30.935   675  17 
  2½ cent  23-10-39  18.420   674    7 
     3 cent  25-10-39  18.131   676  13 
     5 cent  23-10-39  33.051   677  15 
12½ cent  03-11-39  14.457   678  16         . 

Verstrekking in zegels                 . 
   Waarde     Afgeleverd    Verstrekt  Aan    Retour   Vernietigd    Verkocht 

          kantoren  derden     kantoren          . 
  1½ cent  3.093.500  2.966.800  5.401  1.033.140  1.154.439  1.933.660 
  2½ cent  1.842.000  1.421.100  5.301     819.474  1.235.073     601.626 
     3 cent  1.813.100  1.822.800  5.301     515.900     500.899  1.306.900 
     5 cent  3.305.100  3.226.600  5.301     895.788     968.987  2.330.812 
12½ cent  1.445.700  1.213.300  5.301     557.128     784.227     656.172.  

Aanmaak- en verkoopcijfers 

De Pers- en Publiciteitsdienst (PPD) van PTT publiceerde de volgende aantallen als 
verkocht: 1½ cent: 1.932.108; 2½ cent: 600.263; 3 cent: 1.306.488; 5 cent: 2.329.440 en 
12½ cent: 654.332. Deze aantallen leiden tot een opbrengst van ƒ 175.967,655, terwijl 
de hierboven genoemde cijfers uit de jaaroverzichten een opbrengst van ƒ 176.142,93 
geven, een verschil van ƒ 175,275. 
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