
WELDADIGHEIDSZEGELS 1965 “VOOR HET KIND” 
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Waarde  Toeslag  Kleur 
  8 cent    6 cent  geel, rood, blauw en zwart 
10 cent    6 cent  geel, rood, blauw en zwart 
18 cent   12 cent  geel, rood, blauw en zwart 
20 cent   10 cent  geel, rood, blauw en zwart 
40 cent   10 cent  geel, rood, blauw en zwart 
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Voor het eerst in de geschiedenis van de Kinderpostzegels werd een velletje 
met elf zegels uitgegeven en verkrijgbaar voor een bedrag van 2,50 gulden. 

Waarde   Toeslag   Kleur 
148 cent  102 cent  geel, rood, blauw en zwart 



VOORSTELLING 
Op alle waarden de landsnaam en 
aanduiding van de frankeerwaarde en 
toeslag. 

Tekeningen van de kinderen, de leeftijd 
waarop zij de tekeningen maakten en wat 
zij tekende. 

Mientje van den Beucken – 7 jaar - pop 
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VOORSTELLING (vervolg) 
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 Marja Verhagen – 8 jaar – clown 

 Jan Winter – 8 jaar – schip 



VOORSTELLING (vervolg) 

5 

 Anton van der Wekken – 9 jaar – tractor 

Marianne Maas – 11 jaar – vijver met 
          zwanen 
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HISTORISCHE ACHTERGRONDEN 

Voor de kinderpostzegels was vanaf 1929 het kind zelf en het kinderleven het 
centrale ontwerpmotief, waarbij in de loop der jaren steeds meer taferelen 
werden afgebeeld waarin de relatie van het opgroeiende kind met zijn eigen 
omgeving naar voren komt. Zo zijn de kinderpostzegels van 1964, ontworpen 
door R.D.E. Oxenaar, gebaseerd op het thema “het kind en zijn creativiteit”. De 
volgende stap was om de creativiteit van de kinderen zelf voor de 
kinderpostzegels te gebruiken door middel van kindertekeningen.  

De kinderpostzegels 1964, ontworpen door Ootje 
Oxenaar, waren gebaseerd op het thema “het kind en 
zijn creativiteit”.  
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Mogelijk waren deze zegels de aanleiding voor Mevr. P. van der Hoeven uit Amsterdam om op 11 
februari 1964 vijf albums met tekeningen van kinderen van de eerste, tweede en derde klas van 
het Baarns Lyceum naar Karel Schuurman te sturen met het verzoek om een aantal daarvan op 
kinderpostzegels af te beelden. Karel Schuurman was in de periode 1963-1966 hoofd van de 
afdeling Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van PTT. Toen Schuurman niet reageerde op haar 
voorstel, vroeg zij ruim een half jaar later de albums terug.  Pas op 2 december 1964 schreef 
Schuurman haar dat al vaker was gesuggereerd kindertekeningen op kinderpostzegels af te 
beelden, maar dat de door de kinderen gebruikte tekentechnieken niet geschikt waren voor 
reproductie d.m.v. een rotatiepers.  Bovendien kon de typografie van de landsnaam en de 
waarde-aanduidingen niet aan een kind worden overgelaten, want zelfs een ontwerper zou  
daar al moeite mee hebben. Hoewel zich in de toegestuurde albums verschillende tekeningen 
bevonden die wel een goed resultaat zouden kunnen opleveren, moesten die wel in duidelijke 
kleurvakken kunnen worden geplaatst en moest een ontwerper de benodigde tekst toevoegen.  

Het gebruiken van kindertekeningen was reeds in 1963 in de Nederlandse Antillen gebeurd door 
de uitgifte van kinderpostzegels, gebaseerd op tekeningen van Antilliaanse schoolkinderen.  
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Schuurman concludeerde dat het wel mogelijk was kindertekeningen op zegels af te beelden.  Ook 
de Stichting Nederlandse Comité voor Kinderpostzegels was daar voorstander van en organiseerde 
een prijsvraag om daarmee de af te beelden kindertekeningen binnen te halen. Aan bijna 11.000 
onderwijsinstellingen in Nederland werd een circulaire gezonden waarin de prijsvraag werd 
aangekondigd.  Bovendien besteedde de AVRO-radiokinderrubriek “De Tovercirkel” op dinsdag 15, 
22 en 29 december aandacht aan deze prijsvraag.  

De opdracht van de prijsvraag was “Hoe stel 
jij je een kinderpostzegel voor?”, waarbij het 
thema was “Teken eens wat” en niet “Teken 
eens een kinderzegel”.  
Het moest namelijk om echte, spontane 
tekeningen gaan, die op grond van hun 
kwaliteit als kindertekening in aanmerking 
zouden komen voor uitvoering als kinder-
postzegel.  Tekeningen die al voorzien 
waren van tandingen of van de gebruikelijke 
postzegeltekst kwamen dus niet in 
aanmerking.  Als formaat werd 21 x 27 
centimeter aangegeven, liggend of staand 
kinderpostzegels te gebruiken door middel 
van kindertekeningen. 

Vier tekeningen van de tekenwedstrijd die bewaard zijn gebleven. 
De tekening rechtsonder is van Arian Wassink 6 jaar uit Deventer. 
Wie de tekenaars zijn van de overige drie tekeningen is niet bekend. 



9 

In totaal werden er 62.325 tekeningen ingezonden.  De voorselectie vond plaats op 17 februari 
1965 in het Burgerweeshuis in Amsterdam. Karel Schuurman was voorzitter van de jury, waarvan 
ook Rein Draijer, die verschillende emissies postzegels had ontworpen, deel uitmaakte.  De andere 
juryleden waren J.H. Dutmer, voorzitter van de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie, de 
van televisie bekende kunstcriticus Pierre Janssen en twee vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs.  
Zowel per provincie (11) als per leeftijdscategorie  
(5) werd een 1e , 2e en 3e prijs ter beschikking  
gesteld, zodat in totaal 11 x 5 x 3 = 165 prijzen  
werden uitgedeeld. Bovendien werden de vijf  
beste kindertekeningen met een landelijke prijs  
beloond, een kinderfiets voor de maker en ƒ250 
voor zijn of haar school. Op 13 april 1965, even- 
eens in het Burgerweeshuis te Amsterdam, over- 
handigde Mr. H.J. Reinink, Directeur-Generaal  
voor de Beeldende Kunsten en Buitenlandse  
Betrekkingen van het Departement van Onder- 
wijs, Kunsten en Wetenschappen, de landelijke  
prijzen aan de winnaars, Lisette van der Zanden 
(7 jaar) uit Helmond, Ellen Stockmann (8 jaar) uit 
Leiderdorp, Riky Kuunders (10 jaar) uit Deurne,  
Johan van Leussen (8 jaar) uit Dalfsen en Antoon 
Mentink (13 jaar) uit Bladel.  

De tekeningen van deze vijf winnaars werden echter niet op de kinderpostzegels weergegeven. 
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Keuze van de tekeningen  
A.G. de Vries, Hoofddirecteur Post, kon nog niet met zekerheid zeggen of de zegels al in 1965 of 
pas in 1966 zouden worden uitgegeven, omdat de jury geen aandacht had mogen schenken aan 
de vraag of de ingezonden tekeningen al dan niet voor een postzegelontwerp konden worden 
gebruikt en aan de postale en druktechnische eisen voldeden. Twee leden van de jury hadden 
echter wel een aantal tekeningen geselecteerd die mogelijk geschikt waren om als afbeelding op de 
kinderpostzegels te dienen.  

De vijf kinderen kregen samen op 5 oktober hun prijzen uitgereikt. V.l.n.r. A.G. de Vries, Mientje van 
den Beucken, Jan Winter, Marja Verhagen, Marianne Maas en Anton van der Wekken. 

ONTWERP EN VORMGEVING 

Geheel buiten de organisatie van de 
wedstrijd om werden deze tekeningen 
vervolgens voorgelegd aan een aantal 
leden van de Pulchri-studio in Den 
Haag die, onder leiding van Jan van 
Heel, de uiteindelijke selectie maakten.  

Opmerkelijk is dat niemand van de 
winnaars van de landelijke prijzen 
daarvoor in aanmerking kwam.  
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In het weekblad Libelle van 9 oktober 1965 werden de vijf ontwerpertjes van de kinder-
tekeningen aan de lezers voorgesteld. Marja Verhagen uit Stompwijk maakte de 
tekening voor kinderzegel van 8 cent. Zij was “een enthousiast tekenaresje”. Jan Winter 
uit De Krim (gemeente Gramsbergen) was de tekenaar van de 10 cent. Hij tekende 
vooral boten, die hij vlak bij zijn huis voorbij zag varen. Mientje van den Beucken uit 
Neeritter was verantwoordelijk voor het “ontroerende poppetje” van de 18 cent. 
Marianne Maas uit Rijsbergen tekende de vijver op de kinderzegel van 20 cent. Zij had 
zich laten inspireren door de vijvers die haar vader in het hele land maakte. Anton van 
der Wekken uit Nieuwerkerk tekende voor de postzegel van 40 cent de tractor van het 
landbouwbedrijf van zijn vader, waarop hij zelf ook af en toe een rondje mocht rijden.  

Het weekblad Libelle van 9 oktober 1965 besteedde ruim aandacht aan de 
kinderen van wie de tekening op een kinderpostzegel werd afgebeeld. 
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Van de vijf kinderen is Anton van der Wekken in 1992 overleden. De andere vier 
kinderen, Marja Verhagen, Jan Winter, Mien(tje) van den Beucken en Marianne Maas 
heeft de redactie van het Handboek Postwaarden Nederland kunnen traceren. Zij 
hebben verslag gedaan hoe zij het proces van het weergeven van hun tekeningen op de 
kinderzegel hebben ervaren. Over Anton van der Wekken (40 centzegel) is alleen 
bekend wat er in de dag- en weekbladen in 1965 over hem is vermeld en van zijn familie 
hebben we vernomen hoe hij in 1992 is overleden.  

Vier van de vijf kinderen zijn in 2018 nog in leven.  
V.l.n.r. Marja Demeijer – Verhagen uit Zoetermeer (8 centzegel), Jan 
Winter uit Hoofddorp (10 centzegel), Mien Sniekers – Van den 
Beucken uit Stamproy (18 centzegel) en Marianne Verdonk – Maas 
uit Rijsbergen (20 centzegel). 

Voor het verslag van hun ervaring zie HPN C94 p. 8-9. 
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Samenstelling van de serie 
Vanwege de verhoogde posttarieven, die per 1 juni 1965 zouden ingaan, werd in januari 
1965 besloten dat de serie Kinderpostzegels 1965 zou bestaan uit de frankeerwaarden 
8 + 6, 10 + 6, 18 + 12, 20 + 10 en 40 + 10 ct, tezamen 96 + 44 ct toeslag = 140 cent.  

De eerste opzet die 
Noordzij voor de kinder-
postzegels maakte, 
bestaat uit een witte 
achtergrond en zwarte 
letters. 

De grafische vormgever  
Gerrit Noordzij werd 
gevraagd om de vijf 
verschillende kinder-
tekeningen tot een 
eenheid te smeden door 
deze van een uniform 
kader te voorzien met 
frankeerwaarde, toeslag 
en landsnaam.  
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Ook schreef hij bij een aantal ontwerpen over zijn probeersels en voortgang, 
waardoor hij zijn opdrachtgevers altijd deelgenoot maakte van zijn problematiek.  

Bij het ontwerp van de 20-centzegel maakte Noordzij enkele opmerkingen.  
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Gerrit Noordzij had onder meer overleg over de uitvoering met postzegelontwerper Rein 
Draijer, lid van de jury.  

Noordzij’s tweede opzet had een grijs 
kader, met de landsnaam en 
frankeerwaarde in wit en de toeslag en 
het woord cent in zwart, waardoor een 
betere compositie ontstond.  
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Dit leidde tot de vijf uiteindelijke ontwerpen met de tekeningen van de kinderen. 

De tekening van Marja Verhagen in het kader geplaatst. 
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De tekening van een boot van Jan Winter werd in het kader van de 10 cent geplaatst. 
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De tekening van Mientje van den 
Beucken werd in een verticaal kader 
geplaatst. 

Het resultaat werd gebruikt voor de 18 
cent, de middelste waarde van de serie. 

De Hoofddirecteur Post A.G. de Vries en 
Directeur-generaal van PTT prof. ir. G. 
H. Bast waren op 6 juli akkoord met de 
ont-werpen, behoudens de belettering 
van de 18 cent, waarna Noordzij de “18” 
in groter formaat uitvoerde.  
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De tekening van Marianne Maas met een vijver met zwanen werd 
gekozen voor de 20 cent. 
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Anton van der Wekken reed af en toe ook al op de tractor van zijn vader, die hij op deze 
tekening weergaf. Zijn tekening werd gekozen voor de 40-centzegel. 
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Op 5 oktober (zie foto bij “Keuze van de tekeningen”) 
werden aan de kinderen van wie de tekeningen op de 
postzegels werden weergegeven de prijzen uitgereikt en 
op 16 november kwamen de zegels voor het eerst aan de 
loketten. Diezelfde dag kocht mr. M. Vrolijk, Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de eerste 
het Postmuseum zegels. Hier was een tentoonstelling 
georganiseerd met een selectie van de kindertekeningen 
uit de ruim 62.000 inzendingen voor  
de tekenwedstrijd.  

 Voor een reportage over deze bijeenkomst, zie 

Over de rechten op de uitgekozen tekeningen moest door de Stichting voor het Kind gesloten 
worden met de vaders van de minderjarige ontwerpers. De overeenkomsten werden vervolgens 
overgedragen aan het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels, die ze vervolgens overdroeg aan 
PTT. De overeenkomsten betroffen de overdracht van het recht van afbeelding, vermenigvuldiging, 
openbaarmaking en vertoning en het recht om de tekening aan te vullen met letters, cijfers en 
andere grafische elementen en die tekeningen aldus aangevuld openbaar te maken. Als 
vergoeding werd aan de vijf jonge ontwerpers een bedrag van ƒ 750,- op een spaarbankboekje 
gegeven. Per postzegel had PTT een bedrag beschikbaar van ƒ 1.000,-, zodat voor Gerrit Noordzij 
ƒ 250,- per postzegel overbleef, dus in totaal ƒ 1.250,-. Daarnaast ontving hij ƒ 250,- voor de 
belettering van de tekst “Geldig tot en met 31 december 1966” op het postzegelvelletje, zodat zijn 
honorarium op ƒ1.500,- uitkwam.  

www.anderetijden.nl/artikel/284/Geschiedenis-van-de-kinderpostzegels  
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Hoofddirecteur Post, L. Th. Hoolboom, voorganger van De Vries, had aangegeven dat de verkoop-
eenheden in 1965 wellicht vervaardigd zouden kunnen worden met behulp van een boekjes-
machine, waarmee sinds 1964 de postzegelboekjes werden vervaardigd. De zes zegels van 18 + 
12 cent en de vijf zegels van 8 + 6 cent moesten dan wel zo worden gedrukt dat van die vellen 
boekjes gemaakt konden worden. Aangezien in het aan het publiek te verkopen zakje met Kinder-
zegels ook het papier met rebus moest worden opgenomen, zou die rebus op de kaft van het 
boekje kunnen worden gedrukt.  Er werden enkele proeven gemaakt, maar na een bespreking 
(12-5-1965) bij de firma Joh. Enschedé, bleek dat de extra kosten voor dergelijke boekjes zouden 
uitkomen op ƒ 175.000,-, een bedrag dat het Comité daar niet aan wenste uit te geven.  

Velletje als verkoop-eenheid  

Er werd beproefd of de Kinderzegels ook in boekjes konden worden opgenomen om als 
zodanig te worden verkocht bij de Kinderzegelactie. Technisch was het mogelijk, maar 
de kosten waren aanzienlijk. 
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De eerste ideeën van Gerrit Noordzij hoe het velletje 
Kinderzegels in te delen werkte hij uit op postzegel-
papier. Hij maakte in juli 1965 enkele schematische 
indelingen voor het velletje. 
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Een andere mogelijkheid was om de elf zegels, vijf van 8 en zes van 18 cent, samen in 
een velletje te laten drukken. Het Comité was nu wel bereid om de meerkosten daarvan 
te betalen. PTT kwam vervolgens met de suggestie om in de blanco ruimte in de 
rechterbenedenhoek van het velletje de geldigheidstermijn “Geldig tot en met 31 
december 1966” te vermelden.  

Het eerste proefvelletje werd eind 
augustus voor akkoord getekend.  

PTT zou de twee miljoen velletjes 
uiterlijk 13 september aan het Comité 
ter beschik-king stellen, ervan uitgaand 
dat het Comité (zoals gewoonlijk) de 
nodige maatregelen zou nemen om te 
voorkomen dat de zegels voortijdig in 
omloop zouden komen. Om daarnaast 
de plaatselijke comités op tijd te 
kunnen bevoorraden zou aan elk 
hoofd-postkantoor tijdig een aantal 
velletjes worden verstrekt.  
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Op 6 september volgde het 
akkoord voor het proefvel waarin 
12 velletjes waren opgenomen, 
waarna de vel-letjes een week 
later gedrukt waren en 
beschikbaar voor het Kinder-
comité.  

Eén omwenteling van de 
drukcilinder leverde twaalf 
kleine velletjes op. 

Hier een in september 1965 
goedgekeurd proefvel. 
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De zakjes waarin ieder jaar Kinderzegels werden gestoken waren echter qua formaat 
ongewijzigd gebleven, waardoor de velletjes in vieren gevouwen moesten worden om ze 
in deze zakjes te kunnen steken.  

Gevouwen velletjes 

Het kinderzegelvel moest tweemaal gevouwen worden om in de kleine zakjes te 
passen. In hetzelfde zakje werd het papier met de rebus opgenomen. 
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Voor- en achterzijde van de 
rebuskaart die (ook gevouwen) 
eveneens in het zakje werd gestopt. 
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Volgens Karel Schuurman van DEV  kon Gerrit Noordzij “schijnbaar moeiteloos voor de 
onderling zeer verschillende tekeningen eenzelfde kader … ontwerpen, dat de vijf 
tekeningen, op gelijke wijze, het karakter van postzegels geeft.” Hij roemde ook de 
kwaliteit van Joh. Enschedé, “die zich de meester-drukker betoonde in de zuiverheid van 
de reproductie, op zeer klein formaat van zeer oorspronkelijke kindertekeningen.”  

Ontvangst 

De redacteur van het Nederlands Maandblad 
Philatelie, C. H. W. Heusdens, was daar en 
tegen extreem negatief .  
Volgens Christiaan de Moor had Heusdens 
de voorstellingen, die hij overigens alleen 
nog maar in zwart wit had gezien, 
geridiculiseerd, zonder te beseffen dat het 
om de fantasie van kinderen ging. Alle 
ouders zouden in deze voorstellingen 
namelijk direct herkennen dat dit voorstel-
lingen waren zoals een kind die zag. Wel had 
men, volgens De Moor, met deze postzegels 
de grens bereikt van wat technisch mogelijk 
was op een postzegel en voldeden deze ook niet aan alle normen die men tot dus ver 
aan de Nederlandse postzegels had gesteld. Hij was van mening dat de uitbeelding van 
kinderen en hun wereld richtsnoer zou moeten blijven en dat men dit experiment niet te 
snel moest herhalen. Het initiatief werd echter wel door andere landen gevolgd, zoals 
Groot-Brittannië een jaar later. 



29 De Kinderzegels van 1976 waren opnieuw gebaseerd op kindertekeningen. 
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Ook in 1995 werd gebruikgemaakt 
van kindertekeningen voor de 
Kinderzegels. 
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In 1965 werden de traditionele kinderkaarten die het Comité uitgaf vervangen door 
Gouden Hart kaarten, die tegen een hogere prijs verkocht werden dan de gangbare 
wenskaarten uit de handel. Hiermee kwam een eind aan een jarenlange onvrede bij de 
Nederlandse Vereniging van de Kantoorboekhandel. Die beschouwde de verkoop van 
de traditionele kinderkaarten door het Comité als een soort valse concurrentie, omdat 
deze tegen een normale prijs verkocht werden, maar door het goede doel beter 

Kinderkaarten 

dan verkochten 
vergelijkbare kaarten 
in de reguliere boek-
handel, die daardoor 
met de eigen kaarten 
bleef zitten. 

Voorbeeld van een 
“Gouden Hart”-
kaart (zie pijl). 
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Overigens bleven de kinderen in hun huis-aan-
huis verkoop ook nog gewone prentbriefkaarten 
verkopen. 

Voorbeeld van een prentbriefkaart die in 1965 door de kinderen 
bij het huis-aan-huis verkoop werden aangeboden. 
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Het reclamemateriaal voor de kinderpostzegels bestond uit een reclameschildje dat 
aan de loketten werd gehangen en waarvan door PTT 1.000 exemplaren waren 
vervaardigd. Tussen 18 november en 31 december werden, zoals gebruikelijk, klein 
formaat affiches als bijlage bij verschillende periodieken verstuurd. 
De uitgevers brachten hiervoor geen extra geld in rekening, terwijl PTT toestond dat 
dit niet tot een verhoging van de frankeerkosten zou leiden. PTT wilde wel een lijst 
van afzenders en periodieken zodat de postkantoren hierover geïnformeerd konden 
worden. PTT sponsorde dus ook de verzending van deze affiches. 

Het reclameschildje, zoals 
dat door het postkantoor 
bij de loketten werd aan-
gebracht. 
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 Overigens gebruikte de Filatelistische Dienst ook 
“kindertekeningen” bij de reclame naar het buitenland. 
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Een bedankje voor de kinderen die 
de kinderpostzegels en 
prentbriefkaarten aan de man/vrouw 
brachten.  

Voorzijde (blz. 1) met een 
afbeelding van de 18-centzegel, 
achterzijde (blz.4) met een 
eeuwigdurende kalender. 

Binnenzijde links (blz.2) de tekst 
en rechts ruimte voor vakantie- 
en verjaardagen (blz. 3). 



Een aangetekend verzonden eerste-dagveloppe met het 
officiële eerste-dagstempel. 

De zegels werden uitgegeven van 16 november 1965 tot en met 15 januari 1966 en 
waren geldig tot en met 31 december 1966. Indien de Kinderzegels 1965 daarna 
werden gebruikt, werd verhoogd port geheven. 
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GEBRUIKSGESCHIEDENIS 

Na 31 december 1966 waren de Kinderpostzegels 1965 niet langer geldig, zoals blijkt uit 
deze brief van 27 mei 1967, waarvoor 2 x 8 cent = 16 cent port door de geadresseerde 
betaald moest worden.  



De illustratie voor de eerstedagenvelop werd 
vervaardigd door de ontwerper Aart Verhoeven uit 
Den Haag, waarbij het origineel door zijn zoontje 
werd gemaakt, wat goed aansloot bij de door 
kinderen gemaakte tekeningen. 

37 



38 

Overigens komen de eerstedagstempels voor in zowel zwart als violet.  
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Een eerstedagenvelop was met een complete serie 
kinderzegels ruim voldoende gefrankeerd voor 
verzending naar de Verenigde Staten van Amerika 
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De uitgifte van het velletje gaf nogal eens onduidelijkheid 
wat betreft het gebruik van de eerstedagenvelop. 

De eerstedagenvelop was niet groot genoeg voor het complete velletje, maar wel 
voor de zegel-inhoud hiervan. Men kon de boven- en ondervelrand omvouwen naar 
de achterzijde. 
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Behalve de officiële eerstedag-
envelop van de NVPH werden 
particuliere enveloppen in groter 
formaat uitgegeven waarop het 
velletje wel in zijn geheel kon 
worden aangebracht. Omdat dit 
niet de officiële eerstedagenvelop 
was kwam daarop echter niet het 
bijzondere eerstedagstempel. 

Sommige handelaren onderkende 
het probleem van de omvang van 
het velletje en de te kleine 
eerstedagenvelop en gaven 
daarom zelf grotere enveloppen 
uit, waarop het velletje ruim paste. 
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De 8-centwaarde was voor binnenlands drukwerk, 
waaronder kerst- en nieuwjaarskaartjes in envelopjes. 
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Het binnenlands briefkaarttarief was in december 1965 10 
cent. Hiervoor werden maar betrekkelijk weinig Kinderzegels 
gebruikt, omdat deze waarde zich niet in het velletje bevond. 
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Van 16 november 1965 tot en met 14 januari 1966 werd een machinestempel 
gebruikt in de kantoren Amsterdam-C.S., Arnhem-Station, Eindhoven,  
’s-Gravenhage, Groningen-Station, en Rotterdam met in de vlag de tekst: 
KOOP THANS DE / POSTZEGEL / VOOR HET KIND.  

De 18 cent was bestemd voor binnenlandse brieven  
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De 20 cent bedoeld voor brieven naar Duitsland, waarvoor per 1 juli 1964 een verlaagd 
buitenlandtarief van kracht was (zie HPN Tarieflijst I-15).  
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De 20 cent kon ook 
worden gebruikt op 
drukwerk van het 
tweede gewicht naar 
het buitenland.  

Nadat op 1 mei 1966 het brieftarief 
werd verhoogd van 18 naar 20 
cent, was die waarde vanaf die 
datum ook bruikbaar voor het 
binnenlands brieftarief.                                             
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Voor het tarief naar het buitenland, met uitzondering van België en Duitsland, was het 
tarief 40 cent. Hiervoor was de waarde van 40 cent bedoeld. 
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Opbrengst 
De kinderpostzegelactie 1965 zou qua opbrengst het record van het voorgaande jaar 
verbreken (zie PTT Bedrijfsbanden November 1966 p.18). De totaalopbrengst was 
ongeveer 4½ miljoen gulden, een half miljoen meer dan in 1964. Twee derde hiervan 
was afkomstig van de toeslag van postzegelverkoop (bruto ƒ3.081.382,38). Kinderen 
van 8.500 scholen hadden meegedaan, die ruim 33,6 miljoen kinderzegels verkocht.  
De belangrijkste oorzaak van de hogere opbrengst in 1965 was de economische 
vooruitgang dat jaar, terwijl de uitgifte van het velletje ook tot meer omzet leidde.  

Het totaal van ƒ 4.500.000,- werd als volgt verdeeld: 
ƒ 1.790.000,-     de justitiële kinderbescherming 
ƒ 1.790.000,-     de hygiënische kinderbescherming 
   ƒ 500.000,-     menggroep 
   ƒ 120.000,-     het Steunfonds van de Nederlandse Kinderbescherming 
   ƒ 300.000,-     bevordering van de kinderbescherming in Suriname en de Nederlandse 

         Antillen 



49 

Na de huis-aan-huis verkoop door de kinderen kregen de onderwijzers, de bedrijven en 
sponsors die aan de actie hadden bijgedragen en de helpers van het Comité alle een 
bedankkaart, waarvan voor elke doelgroep een eigen model werd gemaakt. 
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Firmaperforaties 
Bekend zijn de volgende firmaperforaties: 
IGB = N.V. Internationale Gewapend Beton-bouw, Breda      8 cent (links) 
N.B.V. = Nationale Bankvereniging kantoor Hoogezand      8 cent 
T. = Turkenburg's Zaadhandel N.V., Bodegraven              8 en 20 cent 
VDA = Vroom & Dreesmann, Alkmaar                     18 cent  (rechts) 
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Een Britse verzamelaar heeft eind 1965 de 
kinderen een brief gestuurd met het verzoek 
de door hem nagemaakte tekeningen in te 
kleuren en te voorzien van hun naam. 

Afmeting 19,1 x 16,4 cm 

Antwoordbrief geschreven door de oudere zus van Jan Winter 



52 

Ook deze brief van Marianne Maas 
is bewaard gebleven. 

Afmeting 20,7 x 17,1 cm 
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Vermoedelijk stuurde Mientje van der Beucken de tekening zonder brief retour, 
zo ook Anton van der Wekken. 

Afmeting 16,3 x 21,4 cm 

Afmeting 17,0 x 16,7 cm 
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Afmeting 19,1 x 16,4 cm 
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Afmeting 16,3 x 21,1 cm 
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Afmeting 20,7 x 17,1 cm 
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Afmeting 17,0 x 16,7 cm 



Druk/verschijningsvorm 
De zegels zijn uitgevoerd door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem in rasterdiepdruk  
op de Reginapers, aan de rol in dubbelvellen van 2x 100 (10 x 10) zegels. Daarna 
gesneden tot loketvellen van 100 (10x10) zegels. De postzegelvelletjes zijn eveneens 
uitgevoerd aan de rol in rasterdiepdruk op de Reginapers. Met elke omwenteling werd 
een drukvel met twaalf velletjes (3 x 4) tegelijk gedrukt. 

Perforatie/formaat  
Bij de 8-, 10-, 20- en 40-centzegels is de kamtanding 14 : 12¾ (G-kam) met een 
perforatiebeeld d/1/d/1 en een zegelgrootte van 36 x 25 mm en een beeldformaat van 
33 x 22 mm.  
Bij de 18-centzegels is de kamtanding 12¾ : 14 (G-kam) met een perforatiebeeld 1/d/1/d 
en een zegelgrootte van 25 x 36 mm en een beeldformaat van 22 x 33 mm.  
De postzegelvelletjes zijn eveneens geperforeerd met kamtanding 14 : 12¾ met een 
perforatiebeeld d/1/d/1. 

Papier 
“Profes” diepdruk papier, aan de rol, zonder watermerk. Papierbreedte voor de velzegels 
was 425 mm en voor de velletjes 435 mm. 

Gom 
Gelatine-dextrine gom. 
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TECHNISCHE ASPECTEN 
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velletje 1 velletje 2 velletje 3

18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 tekst 8 8 tekst 8 8 tekst

+
velletje 4 velletje 5 velletje 6

+

18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18 _
8 8 8 8 8 8 8 8 8 _
8 8 tekst 8 8 tekst 8 8 tekst _

velletje 7 velletje 8 velletje 9
_

18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 tekst 8 8 tekst 8 8 tekst

velletje 10 velletje 11 velletje 12

18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 tekst 8 8 tekst 8 8 tekst

Schematische voorstelling van een drukvel voor de velletjes  
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Velrandbijzonderheden 
Op de vellen van 8-, 10-, 20- en 40-centzegels zijn op de korte 
velranden telcijfers gedrukt en van de 18-centzegels op de lange 
velranden, lopend van boven naar beneden van 1-10 (links) en 
van 10-1 (rechts). Bij de velletjes komen bij 5 van de 12 velletjes 
velrandbedrukkingen voor. 

Paskruis van alle vier de kleuren op elkaar.  

Velletje  1 Velletje  3 
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Zwarte snijstreep op velletje 2 

Zwarte, gele en blauwe 
registerstrepen, velletje 6  

Rode registerstreep, velletje 9  



Druk- en perforatiefouten 

Bij de 40 cent komt een drukfout van de blauwe kleur voor,  
waarbij deze kleur te veel naar rechts is verschoven. 

62 
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Versnijding van het velletje, waardoor de linkerzijde veel te smal 
en de rechterzijde veel te breed is. 
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Door een papiervouw van  ± 52° 
van midden onder naar rechts-
boven tijdens het snijden uit een 
drukvel ontstond deze afwijking. 
Het betreft velletje 12 uit het 
drukvel. 
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waarde   positie   omschrijving 
10 cent    11   blauw vlekje aan rechter vlag (afb. A) 

     62   rood vlekje onder rechter vlag (afb. B) 
         100   wit vlekje aan de voet van 1e E van NEDERLAND (afb. C) 

20 cent     80   wit vlekje bovenaan de A van NEDERLAND (afb. D) 

Plaatfouten 

Afb. A Afb. B 

Afb. C Afb. D 
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waarde          positie   omschrijving 
40 cent          14   witte verdikking bovenuiteinde van 1e E van NEDERLAND 

       (afb. E) 
           60    wit vlekje aan de voet van 2e E van NEDERLAND (afb. F) 

18 cent (velletje)    5   rood vlekje in ’t haar boven het linker oog (afb. G) 

Bij de 18 cent is de plaatfout in velletje 10 van het drukvel van 12 velletjes. 

Plaatfouten (vervolg) 

Afb. E Afb. F 

Afb. G 



Overzicht afgeleverde vellen van 100 stuks. 
Waarde   Afleveringsdatum            Aantal 
--------------------------------------------------------------------- 
  8 cent    22-10-1965    29.929 
10 cent    28-10-1965    24.187 
18 cent    26-10-1965    27.535 
       ,,    18-11-1965      9.012 
20 cent    02-11-1965    20.007 
40 cent    01-11-1965    23.995 
Velletjes   10-09-1965     2.731.721 
--------------------------------------------------------------------- 

Verstrekking in zegels 
Waarde  Afgeleverd  Verstrekt  Aan  Retour    Vernietigd           Verkocht 

  kantoren     derden   kantoren    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  8 cent  2.992.900  2.751.600  10.992  650.060      880.368   2.101.540 
10 cent  2.418.700  2.130.200  10.992  567.252      844.760   1.562.948 
18 cent  3.654.700  3.023.700  10.792  815.711    1.435.919   2.207.989 
20 cent  2.000.700  1.860.100  10.792  544.273      674.081   1.315.827 
40 cent  2.399.500  1.810.500  10.792  491.253   1.069.461   1.319.247 
Velletje  2.731.721  2.565.821       659  278.520      443.761   2.287.301 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 

Aanmaak- en verkoopcijfers 
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