
WELDADIGHEIDSZEGELS 1952  
“VOOR HET KIND” 

VOORSTELLING 
  2 cent:   een jongen met geit 
  5 cent:   een meisje rijdend op een ezel 
  6 cent:   een meisje spelend met hond 
10 cent:   een jongen met poes 
20 cent:   een jongen met konijn 

Op alle waarden verder uitgespaard in wit tegen de 
achtergrondkleur de landsnaam en aanduiding van 
de frankeerwaarde en de toeslag. 



Jenny Janzen-Dalenoord had al in 
1948 van Aesthetisch Adviseur W.F. 
Gouwe vernomen dat zij de serie 
Kinderzegels van 1952 mocht maken. 
Blijkbaar hield Gouwe er wat de 
Kinderzegels betreft een lange 
termijnplanning op na. 

ONTWERP EN VORMGEVING  

Als honorarium kreeg Jenny Dalenoord, net als Cas Oorthuys, de ontwerper van de 
kinderpostzegels in 1951, ƒ 600,- per ontwerp. 



Voor Jenny Dalenoord die heel vaak 
kinderen en dieren tekende was het 
geen verrassing dat zij in haar 
Kinderzegelontwerpen deze twee 
onderwerpen combineerde.  

Ook deze schets van een kind met dier 
dateert uit december 1948. 

Al in 1948 hoorde ontwerpster Jenny 
Dalenoord dat zij de Kinderpostzegels 
van 1952 zou mogen ontwerpen. Deze 
ruwe schets ontstond in december 1948. 



Haar opzet was kinderen van respectievelijk nul, 2, 4, 6 en 10 jaar oud te tekenen.  

Eerste serie ontwerpen op klein formaat. De tekeningen zijn nog erg vol en druk, 
waarbij ook de tekst “voor het kind” nog voorkomt. 



Twee verdere ontwerpen, met wederom 
de relatie kind en dier. 



Michael Janzen, geboren in 1949, stond 
volgens de ontwerpster model voor de 
zegel met de baby (20 cent) en de zegel 
met de peuter (10 cent).  
Deze foto dateert uit circa 1952. 

Nadat Jenny Janzen-Dalenoord in 1949 
een zoontje had gekregen dat zij heel 
vaak had getekend op de baby- en 
peuterleeftijd, gebruikt zij die voor de 
twee ontwerpen met de jongste 
kinderen. Misja, (officieel Michael) is 
daardoor de beeldenaar van zowel de 
10 cent als van de 20 cent geworden. 



In 1952 was Jenny Dalenoord tot de studieopleiding toegelaten die PTT had opgezet om 
jonge kunstenaars tot postzegelontwerpers te scholen. Deze opleiding stond nog enige 
tijd onder leiding van W.F. Gouwe, nadat hij op 1 januari 1952 door Christiaan de Moor 
was opgevolgd als Hoofd van de Dienst voor Aesthetische Vormgeving. 

Als dieren wilde Jenny aanvankelijk een eend, een konijn, een hond, een poes en 
een rijdier. Hiervan zou de eend later door een geit worden vervangen.  



De aanvankelijke ontwerpen van Jenny Dalenoord voldeden niet als postzegelontwerp, 
omdat haar tekeningen in zwart de randen van het gekleurde rechthoekige fond te dicht 
naderden. Ook de waardecijfers waren te groot. Hoewel de ontwerpen zich leenden voor 
uitvoering in offset, besloot men toch bij rasterdiepdruk te blijven vanwege de grotere 
“kleurkracht” en omdat rasterdiepdruk constanter zou drukken dan offset.  



Op 26 juli 1952 had Jenny Dalenoord de gewenste wijzigingen aangebracht en werden 
de kleuren vastgesteld aan de hand van door haar geschilderde kleurvakjes.  

Voor de 5 cent-zegel is nog een iets ander model meisje 
(links) en een jongetje (rechts) overwogen. 



Door de PTT werd in deze periode overwogen een tariefsverhoging door te 
voeren, waardoor er foto’s bestaan met de ontwerpen in aangepaste waarden.  

Fotografische verkleiningen van de ontwerpen met verhoogde frankeerwaarden. 
Uiteindelijk bleven de tarieven ongewijzigd. 



Omdat de verhoging niet doorging verschenen uiteindelijk dezelfde waarden als in 1951. 
In september 1952 werden (na een gesprek tussen Hoofddirecteur Posterijen Hofman 
en Aesthetisch Adviseur De Moor) om onduidelijke redenen de waarde-aanduidingen 
anders over de serie verdeeld dan in de ontwerpen was aangegeven; alleen de 6 cent 
bleef onveranderd. De kleurvolgorde bleef daarbij wel hetzelfde.   

Proefdrukken uit een late fase, waarna nog enkele 
details werden veranderd en bovendien de waarden 
anders over de ontwerpen zouden worden verdeeld. 

Ontwerp voor letters en cijfers. 



Het is jammer dat de gedachte van de ontwerpster om in een serie van oplopende 
waarden, een kind te tonen van respectievelijk nul, 2, 4, 6 en 8 jaar, is verstoord in de 
laatste bespreking van De Moor met PTT. Toen werd de serie zodanig aangepast dat 
de leeftijdsvolgorde 4, 6, 8, 2 en nul jaar werd. Daardoor zal het velen zijn ontgaan dat 
de ontwerpster kinderen in vijf leeftijdsfasen liet zien. 

Jenny Dalenoord 
Geboren op 17 juni 1918 in Cheribon (Java) begon Jenny te tekenen “zodra ik  
een potlood kon vasthouden”. Zij tekende in Indië veel dieren, “de natuur was 
onvoorstelbaar prachtig: ik zag grote atlasvlinders, slangen uit de sawah die ik 
meebracht naar huis tot grote ontzetting van mijn  
moeder, kikkers, padden die een hels lawaai  
‘s nachts konden maken en nog veel meer”.  
Daarnaast tekende ze mensen.  
Op 11-jarige leeftijd ging Jenny met haar moeder  
naar Nederland. Na de lagere en middelbare  
school bezocht Jenny de Koninklijke Academie  
voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar ze  
naar de vrije afdeling ging. Daar kon ze eindelijk  
haar fantasie weer uitleven.  
Na de Academie kwamen de eerste opdrachten  
en maakte zij veel illustraties voor kinderboeken,  
cartoons in kranten. Deze spotprent van Dalenoord 

over de Amerikaans-Russische 
relatie verscheen in 1949. 



Voor de Rijkspostspaarbank maakte Dalenoord deze 
schoolplaat met een impressie van een postkantoor. 

Gedurende acht jaar was zij docente aan de avondcursus van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten. De illustraties voor kinderboeken werden haar belangrijkste 
bron van inkomsten. Zo heeft ze illustraties verzorgd van een schoolbijbel in Duitsland, 
die een zeer hoge oplaag kende en in zeven talen werd uitgegeven.  

Een boekomslag van 1957. 



Jenny Dalenoord maakte veel reizen naar Peru, Suriname, de Antillen, de Verenigde 
Staten, Spanje en Frankrijk. In juni 1972 maakte zij deze aquarel van een gasfabriek in 
het Franse Auvergne. 

Voor PTT ontwierp Dalenoord behalve de Kinderzegels van 1952 
nog de 7 cent-waarde uit de Zomerzegels van 1975 (emissie C74). 



GEBRUIKSGESCHIEDENIS 
De zegels werden uitgegeven van 17 november 1952 tot en met 16 januari 1953 en ze 
waren geldig tot en met 31 december 1953. Er was een officieel eerste-dagstempel in 
gebruik, dat uitsluitend op NVPH-omslagen mocht worden geplaatst.  

Van deze enveloppen bestaat een 
variant waarbij de tekst onder het 
vignet de verkoopperiode aangaf, 
overigens met verkeerde data.  
Op de normale omslag staat hier 
“first day of issue”. 



Evenals in 1951 organiseerde de Stichting “Voor het Kind”, de propaganda-afdeling van 
het Nederlands Comité voor de Kinderpostzegels, in 1952 weer een reis door 
Nederland met het rijdend postkantoor. Daarbij werd van 17 november tot en met 31 
december wederom de door de Nederlandse Spoorwegen beschikbaar gestelde 
Crossley “Noodbus” ingezet voor een route langs verschillende  plaatsen. In deze bus 
werden behalve Kinderzegels ook de speciale Kinderkaarten verkocht. Op in de bus 
geposte stukken werd een speciaal rechthoekig stempel in violet afgedrukt.  



De route van de “Noodbus” in 1952. Deze rondrit door Nederland begon in Eindhoven.  
De route was als volgt: 17 en 18 november Eindhoven; 19 november Roosendaal;  
20 november Bergen op Zoom;  
21 november Vlissingen;  
22 november Middelburg;  
24 en 25 november Rotterdam;  
26 en 27 november 's-Gravenhage;  
27 november Voorburg;  
28 november Leiden;  
29 november Utrecht;  
1 december Maastricht;  
2 december Kerkrade;  
3 december Heerlen;  
4 december Sittard en Geleen;  
6 december Roermond;  
8 en 9 december Apeldoorn;  
10 december Nijmegen;  
11 december Wageningen;  
12 december Arnhem;  
13 december Enschede;  
15 december Zwolle; 16 december Meppel en Dalfsen; 17 december Groningen;  
18 december Leeuwarden; 19 december Den Helder; 20 december Alkmaar;  
22 december Haarlem; 23 december Bloemendaal; 24 december Heemstede;  
29 december Hilversum; 30 december Amersfoort; 30 december Amsterdam. 

Beide zegels zijn afgestempeld met het speciale 
stempel. Voor drukwerk was 2 cent voldoende 
geweest. 



Dit Autopostkantoor, gebouwd in opdracht van PTT ter vervanging van het tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verloren gegane eerste Autopostkantoor, werd op 15 april 1952 
opgeleverd. Het kantoor beschikte over drie metalen dagtekeningstempels met de 
nummers 1, 2 en 3. 
Bij twee acties hebben de “Noodbus” en autopostkantoor 2 tegelijkertijd gefunctioneerd: 
de kinderzegelactie 1952 en de watersnoodactie 1953.  
Evenals de “Noodbus” maakte autopostkantoor 2 een rondreis door Nederland. Tijdens 
deze reis van 17 november 1952 t/m 16 januari 1953 werden alleen kinderpostzegel 
verkocht en geen prentbriefkaarten zoals in de “Noodbus”. Alle poststukken werden 
afgestempeld in zwart met het dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 of 3. 

Autopostkantoor nr. 2 

Autopostkantoor nr. 2 gebruikte het dagtekeningstempel 2 en 3 gedurende de rondrit 
door Nederland. De route was als volgt: 17, 18 en 19 november Amsterdam; 20 
november Haarlem; 21 november Zaandam; 22 november Alkmaar; 24 november 
Leeuwarden; 25 november Sneek; 26 november Groningen; 27 november Assen; 28 
november Coevorden; 1 december Zwolle; 2 december Deventer; 3 december Almelo; 4 
december Hengelo; 6 december Zutphen; 8 december Kampen; 9 december Harderwijk; 
10 december Ede; 11 december Tiel; 12 december Gorinchem; 13 ‘s-Hertogenbosch; 15 
december Venlo; 16 december Roermond; 19 december Heerlen; 20 december 
Maastricht; 22 december Tilburg; 23 december Breda; 24 december Bergen op Zoom; 
29 december Goes; 30 december  Middelburg; 2 januari Dordrecht; 3 en 5 januari 
Rotterdam; 6 januari Delft; 7 januari Utrecht; 8 januari Amersfoort; 12 januari Apeldoorn; 
13 januari Hilversum; 14 januari Leiden; 15 en 16 januari ‘s-Gravenhage. 



De 2 cent was bestemd voor binnenlands drukwerk, de 5 cent voor lokale briefkaarten. 

Het port voor lokale briefkaarten bedroeg in deze periode 5 cent. Op deze Kinderzegel 
tevens het reclamevlagstempel (24 december 1952) voor de Kinderpostzegels. 



De 6 cent voor interlokale briefkaarten of lokale brieven. 

Het tarief van 6 cent voor interlokale 
briefkaarten was ook van toepassing  
op kaarten naar België en Luxemburg. 

Hier een voorbeeld verzonden naar 
Antwerpen op 13 mei 1953. 

De 6 cent kon ook voorkomen op lokale 
brieven, zoals hier (25-06-1953) op een 
stuk gelopen in Schiedam. 



BINNENLANDS BRIEFTARIEF 10 cent 

Brief t/m 20 gram verzonden op 18 november 1953. 



De 10 cent was voor interlokale brieven. Voor het tarief van briefkaarten naar het 
buitenland (12 cent) was geen aparte waarde uitgegeven, maar in combinatie was 
dit tarief wel te frankeren. De 20 cent-waarde was bestemd voor brieven naar het 
buitenland. 

De 20 cent op een enveloppe verzonden 
naar Duitsland op 16 december 1952. 



Aangetekende brief (78 gram)  
met aangegeven waarde (1.300 gulden).  

BRIEF  20-100 gram 
15 ct  

AANTEKENRECHT 
15 ct 

VERZEKERINGSRECHT 
2 ct per 100 gld,  

            26 ct  
Totaal 56 ct 

Overgefrankeerd met slechts 1 cent  



TECHNISCHE ASPECTEN 
Druk/verschijningsvorm 
De zegels zijn uitgevoerd in rasterdiepdruk in vellen van 100 (10 x 10) zegels.  
De loketvellen bestonden eveneens uit 100 (10 x 10) zegels. 

Perforatie/formaat  
Kamtanding 12 : 12½ (C-kam). Het perforatiebeeld is voor alle waarden d/1/0/d.  
De zegels hebben een beeldformaat van 28,55 x 21,25 mm, de zegelgrootte is 31,55 x 
24,25 mm. 

Papier 
Plaatdrukpapier zonder watermerk. 

Gom 
Arabische gom 

Het etsingnummer staat bij 
alle waarden boven zegel 5. 



Velrandbijzonderheden 
De vellen hebben telcijfers in de kleur van het fond van de zegel, links van 1-10, rechts 
van 10-1. Naast zegels 41/51 en 50/60 is een markeerboogje voor de perforatie 
afgedrukt.  

Telcijfers 

Markeerboogjes 



Alle vellen kregen een knipteken. 

  2 cent  knip   7   
  5 cent  knip   8 
  6 cent  knip   9 
10 cent  knip 11 
20 cent  knip 10 



Drukfouten 

Door de druk in twee kleuren konden 
verschuivingen ontstaan.  

Hier drie voorbeelden van dergelijke 
foutdrukken, die overigens maar 
weinig voorkomen. 

Van de 5 cent zijn exemplaren 
bekend met een dubbeldruk of 
“trildruk” van de zwarte kleur. 



Overzicht afgeleverde vellen van 100 stuks     
Waarde    Aflevering    . Knip  Etsing 

    datum     aantal       . 
  2 cent   03-10-52  57.994     7    1 
  5 cent   15-10-52  11.169     8    1 

    26-11-52     2.607      8    1 
  6 cent   06-10-52  16.479     9    1 

    01-12-52     2.771      9    1 
10 cent   07-10-52  67.979    11    1 

    01-12-52     2.768     11    1 
20 cent   13-10-52  11.604    10   1 

     01-12-52     2.786     10    1   . 

Aanmaak- en verkoopcijfers 

Verstrekking in zegels                
Waarde     Afgeleverd    Verstrekt  Aan    Retour      Vernietigd     Verkocht 

        kantoren  derden     kantoren         . 
  2 cent     5.799.400  5.860.400   3.399  1.026.268  961.869  4.834.132 
  5 cent     1.377.600  1.292.900   3.499     512.351  593.552     780.549 
  6 cent     1.925.000  1.774.800   3.499     485.167  631.868  1.289.633 
10 cent     7.074.700  6.908.300   3.499     901.109   1.064.010  6.007.191 
20 cent     1.439.000  1.170.800   3.499     424.188  688.889     746.612   
De getallen onder “Retour kantoren” en ‘Vernietigd” bevatten ook de op de kantoren 
wegens onbruikbaarheid afgeschreven zegels. Dit betreft de volgende aantallen:  
2 cent: 166; 5 cent: 121; 6 cent: 155; 10 cent: 76 en 20 cent: 114 stuks. 



PTT Dienstorders  1952  774bis 
NMP     1952  242, 306, 307 

Handboek Postwaarden Nederland, emissie C60 

J.M. Hager, De Nederlandse Autopostkantoren 1939-1994, Amstelveen 1996. 
Th. Stroink, 1984/1  Jenny Dalenoord, “Nooit zomaar ‘n plaatje”, in: Postzegelrevue, 
1984, nr. 13 

LITERATUUR 

versie 201.802.08 

Bijzonder is nog te vermelden dat de Kinderpostzegel van 1952 vervaardigd zijn in 
liggend formaat, wat bij de Kinderpostzegels nog niet eerder was voorgekomen. 


