
VOORSTELLING 
2 cent:  een meisje met op de achtergrond een molen 
5 cent:  een jongen met daarachter huizen in aanbouw 

   en een kraan 
6 cent:  een vissersjongen met visnetten, een mast van 

   een schip en een gebouw 
10 cent:  een fabrieksjongen met fabrieksschoorsteen 

   en ijzeren constructiewerk 
20 cent:  een stadskind met op de achtergrond een 

   modern huizencomplex 

WELDADIGHEIDSZEGELS 1951 “VOOR HET KIND” 



Adviseur Gouwe wilde weer fotografie 
toepassen en daarom zocht hij contact 
met de fotograaf Cas Oorthuys.  
Een eerste bespreking vond plaats op 
21 november 1950.  

ONTWERP EN VORMGEVING 
Op het moment van de beslissing hoe de Kinderzegels 1951 vormgegeven zouden 
worden was W.F. Gouwe Aesthetisch Adviseur. Hij was een warm voorstander van 
de toepassing van fotografie bij het vervaardigen van postzegelontwerpen.  

Aanvankelijk dacht Oorthuys aan een serie 
met kinderen in klederdracht, waarvoor hij 
een presentatiemodel met deze foto’s 
maakte. Aesthetisch Adviseur W.F. Gouwe 
zal er vermoedelijk weinig enthousiast over 
zijn geweest. 



Een volgende poging van Oorthuys, 
vermoedelijk na overleg met Gouwe, 
kinderportretten gemonteerd tegen 
een achtergrond van een flatgebouw, 
lijkt al meer op de uiteindelijke serie.  



Van nog een aantal kinderen maakte Oorthuys 
opnamen en fotomontages, maar tot postzegels 
hebben deze ontwerpen het niet gebracht. 

Voor de achtergrond putte hij 
uit opnamen in zijn archief.  



Voor de letters en cijfers riep hij de hulp in van Mart Kempers in Amsterdam en in een 
later stadium van medewerkers van de Dienst voor Aesthetische Vormgeving van PTT 
en de firma Joh. Enschedé. 

Voor de uiteindelijke zegels maakte Oorthuys foto’s van zijn eigen dochter Hansje, van 
een aantal kinderen van haar school (de 4de  Openbare Montessorischool in de 2de 
Boerhaavestraat in Amsterdam) en van een buurjongen uit Egmond aan Zee, waar de 
familie Oorthuys ook verbleef.  

De keuze viel op foto’s van; 
Hansje Oorthuys, 10 jaar (2+3 cent) 
Jan van den Heuvel, 12 jaar (5+3 cent) 
Andries Zwart, 9 jaar (6+4 cent) 
Jacob Blom, 12 jaar (10+5 cent) 
Erna Wolters 11 jaar (20+7 cent) 



Hansje Oorthuys, 10 jaar (2+3 cent) 

Uit deze opnamen van zijn dochter Hansje werkte 
Oorthuys de twee onderste foto’s verder uit in 
fotomontages.  
Deze foto’s werden bij Oorthuys thuis gemaakt. 



Hansje Oorthuys, 10 jaar (2+3 cent) 

De montage in het midden werd 
het definitieve ontwerp. 

Als achtergrond voor de zegel met Hansje 
gebruikte Oorthuys een foto uit januari 1950 
van een watermolen aan de Braassemermeer.  

Let op dat in de montages (midden en rechts) 
het ijs op de voorgrond werd veranderd in 
grasland.  



Jan van den Heuvel, 12 jaar (5+3 cent) 

Voor de 5 cent stond Jan 
van den Heuvel model, een 
klasgenoot van Hansje.  

De foto rechtsonder  
werd verder gebruikt  
in de montages. 



Jan van den Heuvel, 12 jaar (5+3 cent) 

Boven: twee niet-gekozen montages 
met foto’s van Jan van den Heuvel.  

Linksonder: de achtergrond 
voor het uiteindelijke ontwerp 
rechtsonder. 



Andries Zwart, 9 jaar (6+4 cent) 

Andries Zwart stond model voor de zegel van 6 cent.  

Hier vier portretten van hem, waarvan de opname 
linksonder werd gekozen. 



Andries Zwart, 9 jaar (6+4 cent) 

Voor de 6 cent werden twee montages gemaakt, rechts de definitieve. 



Jacob Blom, 12 jaar (10+5 cent) 

De 10 cent waarde draagt het portret van Jacob Blom. Jacob was geen klasgenoot van 
Hansje, maar een schoolgenoot die aan de beurt was om melk rond te brengen en 
daardoor in de klas kwam waar Oorthuys bezig was foto’s te nemen.  

De rechter opname is gebruikt voor de fotomontage. 



Jacob Blom, 12 jaar (10+5 cent) 

Twee montages met niet alleen verschillen in de waarde-aanduiding maar ook 
in het beeld, rechts de definitieve ontwerp. 



Erna Wolters 11 jaar (20+7 cent) 

Erna Wolters werd het model voor de hoogste waarde. Van haar werden zeven 
opnamen gemaakt, waarvan die rechtsonder voor de zegel werd gebruikt.  

De foto’s werden 
in de school van 
Hansje gemaakt. 



Erna Wolters 11 jaar (20+7 cent) 

Linksboven Erna Wolters met op de 
achtergrond een opname van een fabriek. 
De Directeur-Generaal van PTT wilde 
echter een andere achtergrond:, het 
“fabriekskind” moest “stadskind” worden. 
Oorthuys gebruikte daarvoor een niet 
nader geïdentificeerd modern flatgebouw.  

Onder: twee montages van Erna met 
het flatgebouw, rechts het definitieve 
ontwerp. 



Van de twee 
montages met 
Hansje Oorthuys 
werden deze 
drukproeven 
gemaakt. 

Proeven voor de 
waarde van 5 cent.  
Let op de iets 
verschillende 
vormen van de 
kraan linksboven 
en de achtergrond. 



In deze kleurproeven voor de 20 cent werden nog 
geëxperimenteerd met verschillende montages en 
verschillende formaten. 

Van de 6 en 10 cent 
bestaan soortelijke 
kleurproeven en 
formaten. 



Cas Oorthuys  
Casparus Bernardus Oorthuys (Leiden 1908 - Amsterdam 1975), was de oudste zoon 
van een predikant. Na drie jaar HBS, ging hij, vanwege zijn leesblindheid, naar de 
Ambachtsschool. Daarna volgde hij een opleiding aan de School voor Bouwkunde, 
Versierende Kunsten en Kunstambachten en vervolgens aan de afdeling bouwkunde 
van de HTS. Cas Oorthuys overleed in 1975, kort nadat hij een PTT-opdracht voor de 
bevrijdingszegel 1945-1975 (emissie B94) tot een goed einde had gebracht.  

I-    Cas Oorthuys en Jo Voskuil, Affiche voor de tentoonstelling  
      “De Olympiade onder Dictatuur” uit 1936.  
II-   Duitse patrouille, Amsterdam 1941.  
III-  Jongen in de ruïnes van Frankfurt am Main, 1946. 
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Cas Oorthuys  

IV-    Cas Oorthuys in zijn studio.     V-   Chinese handelaar op Java, 1946. 

Cas Oorthuys overleed in 1975, kort nadat hij een PTT-opdracht voor de 
bevrijdingszegel 1945-1975 (emissie B94) tot een goed einde had gebracht.  
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GEBRUIKSGESCHIEDENIS  

     

De zegels werden uitgegeven van 12 november tot en met 31 december 1951 en 
waren geldig tot en met 31 december 1952. De 2 cent was bestemd voor binnen-
lands drukwerk, de 5 cent voor lokale briefkaarten, de 6 cent voor interlokale 
briefkaarten of lokale brieven, de 10 cent was voor interlokale brieven en de 20 cent 
voor brieven naar het buitenland. Uiteraard konden de zegels ook in combinatie 
worden gebruikt voor frankering. Er was een officieel eerste-dagstempel in gebruik, 
dat uitsluitend op de speciale omslagen mocht worden geplaatst, het stempel is 
echter ook bekend op gewone omslagen. 



     

De folder van het Kinderzegelcomité  



     

Op de eerste dag van uitgifte (12 november) werd op de school van vier van de vijf 
afgebeelde kinderen een postkantoor opgezet, waar de vijf kinderen zelf de Kinder-
zegels verkochten aan onder andere aan Directeur-Generaal L. Neher. Dit postkantoor 
bleef tot eind december 1951 in dienst, bemand door kinderen van de school. 
De bijzonderheid dat de zegels portretten  
van nog levende kinderen toonden wekte de  
belangstelling van de pers. Een fotobureau  
benaderde Oorthuys met succes om de  
adressen van de kinderen. Vervolgens  
verscheen in De Telegraaf en Het Nieuws  
van de Dag een fotoserie met de kinderen,  
waardoor Oorthuys “wakker” werd. Aan PTT 
schreef hij hierover: “Afgezien daarvan dat  
wij de keuze van deze krant niet zo zeer  
ambiëren, vragen wij ons af of wij toch  
misschien buiten ons boekje zijn gegaan  
door hun deze adressen te geven”. PTT  
antwoordde dat dergelijke publicitaire zaken  
beter via de Pers- en Propagandadienst van  
PTT konden verlopen.  

Erna Wolters in actie achter het loket.    



     

Hansje Oorthuys 



     

Jan van den Heuvel 



     

Andries Zwart 



     

Jacob Blom 



     

Erna Wolters 



     

Het Kinderzegelcomité had zelf ook 
belangstelling voor de oorspronkelijke 
foto’s van de kinderen en nam het  
initiatief om deze opnamen, dus zonder  
de ingemonteerde achtergronden, op 
briefkaarten af te drukken, te voorzien van 
de bijbehorende zegel en een afstempeling 
op de dag van uitgifte. Deze maximum-
kaarten kregen tevens een (privé) stempel 
“Kinderpostkantoor 1951”.  
Een complete set van vijf kaarten kon men 
voor ƒ 3,50 bij het Comité bestellen.  

Een zogenaamde maximumkaart met Jacob 
Blom. De opgeplakte 10 cent-zegel  werd 
gestempeld met een gewoon dagteken-
stempel op 12 november 1951, de dag van 
uitgifte.  
Het door het Kindercomité vervaardigde 
stempel “Kinderpostkantoor” verwijst naar 
het postkantoortje dat bij de eerste verkoop 
werd ingericht in de school van vier van de 
vijf afgebeelde kinderen. 



     

Van de maximumkaarten met de 2 cent-zegel liet het Kinderzegelcomité er een  
aantal extra maken. Deze werden geplakt op nieuwjaarswensen van het Comité. 

Onderdeel van de kerst- en nieuwjaarskaart van de Stichting  
voor het Kind was de maximumkaart met de 2 cent-zegel. 



     

De zegels van Oorthuys behielden ook voor latere generaties hun aansprekende kracht: 
in 1987 werden vier van de Kinderzegels gebruikt als thema voor een LP-hoes van de 
Nederlandse popgroep The Nits.  

Deze langspeelplaat werd met 
Oorthuys’ portretten tot een 
typisch Nederlands product.  



     

De 5 cent op een lokale briefkaart te Amsterdam verzonden op 31 december 1951  



     

In 1951 was het tarief voor een interlokale 
briefkaart 6 cent, maar werd ook gebruikt 
voor lokale verzending van brieven.  

De 6 cent lokaal te Arnhem gebruikt op 
brief en op 3 december 1951 verzonden. 

De 20 cent-waarde was bestemd 
voor brieven naar het buitenland. 
Hier verzonden naar Engeland 
op 7 december 1951.  



     

Een briefkaart naar het buitenland 
kostte vanaf 1 oktober 1948 tot 1 juli 
1953 12 cent port.  

Hier op 6 maart 1952 verzonden naar 
de Verenigde Staten van Amerika.  

Voor luchtpostbrieven naar de Verenigde 
Staten was behalve het port van 20 cent 
ook een luchtrecht van 30 cent per 5 gram 
verschuldigd. Deze brief van 6 gram moest 
dus met (2x 30 + 20 =) 80 cent worden 
gefrankeerd. 

Verzonden op 21 november 1951.  



     

TECHNISCHE ASPECTEN 
Druk/verschijningsvorm 
De zegels zijn uitgevoerd in rasterdiepdruk op Palatia-persen met velinleg.  
De drukvellen warren 100 (10x10) zegels groot. De loketvellen bestonden 
eveneens uit 100 (10x10) zegels. 

Perforatie/formaat  
Kamtanding 12¾ : 14. Het perforatiebeeld is voor alle waarden 1/0/1/d. De zegels 
hebben een beeldformaat van 21,5 x 32,5 mm en de zegelgrootte is 25 x 36 mm 
(G-formaat). 
Het grote formaat wekte bij de Nieuwe Rotterdamse Courant de reactie op dat in 
een tijd van papierschaarste het niet aanging zulke grote Kinderzegels uit te geven. 
PTT antwoordde dat de ontwerpen een kleiner formaat niet toestonden, “wil het 
aesthetische aanzien voldoende tot zijn recht komen.”   



     

Papier 
Plaatdrukpapier zonder watermerk. 

Gom 
Arabische gom. 

Velrandbijzonderheden 
De vellen hebben telcijfers in de zegelkleur,  
links van 1-10, rechts van 10-1. Boven zegels 
 5-6 en onder zegels 95-96 is een markeer- 
boogje met een punctuur afgedrukt.  
Boven zegel 4 of 5 staat bij alle waarden het  
etsingnummer 1.  
Alle vellen een knipteken, te vinden in de  
boven- of onderrand. 



afb. A    

Plaatfouten 
waarde  positie   etsing  omschrijving         
2 cent   61   1   wit vlekje op jurk boven letter R (afb. A) 
10 cent   49   1   witte vlek op rechterschouder (afb. B) 
20 cent   88   1   witte vlek op neus (afb. C)      

afb. C afb. B 

! 



   

Overzicht afgeleverde vellen van 100 stuks     
Waarde    Aflevering        . Knip  Etsing 

     datum     aantal       .   
2 cent    11-10-51  60.917    1     1 
5 cent    22-10-51  11.382    2     1 
6 cent    23-10-51  15.342    3     1 

     03-12-51     1.818     3      1 
10 cent    16-10-51  66.692    4           1 
20 cent    25-10-51    9.687    6           1 

     03-12-51     1.860     6            1    . 
Verstrekking in zegels                  . 
Waarde  Afgeleverd    Verstrekt   Aan    Retour   Vernietigd    Verkocht 

        kantoren   derden     kantoren            . 
2 cent  6.091.700  5.345.000    3.191  1.090.274  1.833.783  4.254.726  
5 cent  1.138.200  1.083.100    3.191     370.937     422.846     712.163  
6 cent  1.723.000  1.590.200    3.191     373.860     503.469  1.216.340  
10 cent  6.669.200  6.198.900    3.191     964.868  1.431.977  5.234.032  
20 cent  1.154.700     999.750  14.191     285.469     426.228     714.281  . 

Aanmaak- en verkoopcijfers 

De 11.000 zegels meer van 20 cent naar “derden” betreffen exemplaren verzonden aan 
de Afd. Postexploitatie bij de Centrale Directie.  Vermoedelijk zijn deze zegels gebruikt  
op zendingen naar het buitenland van de Filatelistische Dienst.   Opmerkelijk is dat de 
toeslag (11.000 x 7 cent = ƒ 770,-) niet met het Kinderzegelcomité is verrekend. 
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