Crisisbriefkaarten met perfin NIETIG
(Door Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 122, sept. 2017)

Tijdens de crisis van 1929 tot 1940 werd in eind 1930 het Nationaal Crisis Comité opgericht met het
doel de 'ergste nood van de langdurig werklozen te lenigen”. Dit wilde men onder andere bereiken
middels het uitdelen van goederen in natura als kleding en schoeisel.
Op advies van het Nationaal Crisis Comité aan de PTT kon de benodigde financiering daarvoor
verkregen worden door de uitgifte van briefkaarten met toeslag.
Zo was het voor het eerst dat de PTT briefkaarten met toeslag uitgaf. Ook waren afbeeldingen van de
zegelwaarden nieuw ontworpen en volstrekt afwijkend van de tot die tijd gangbare cijfer- en
koninginnezegels en ook nog geïllustreerd. En als laatste, maar niet als minste, waren het de eerste
briefkaarten die gebruikt konden worden om een bedrag aan geld over te maken door middel van
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bijgeplakte postzegels ).
Op 16 januari 1933 werden briefkaarten (G233, G234 en G235) uitgegeven met de frankeerwaarden
van 3, 5 en 7½ cent met een toeslag van respectievelijk 2, 3 en 3½ cent. In het midden van de
crisisjaren was de toeslag niet zo aantrekkelijk om tot aanschaf door het publiek van deze briefkaarten
over te gaan.
Allerlei activiteiten werden ontplooid om de verkoop van de kaarten te stimuleren. Onder andere
werden reclamebiljetten aangemaakt om op brievenbussen te plakken en in kantoren op te hangen.
Er werden presentexemplaren van de briefkaarten met de opdruk MODEL aangemaakt die in een
rondschrijven aan de plaatselijke comités ter kennisname konden worden bijgesloten. Ook werd de
geldigheid van gebruik nog met een jaar verlengd.
Aan kranten werden de kaarten toegezonden met het woord "NlETlG' schuin door het zegelbeeld
geperforeerd. Verschillende kranten publiceerde deze kaarten, uiteraard met een opwekking om ze te
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kopen ).
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Deze perfin NlETlG is eigenlijk een administratieve perfin. In de perfincatalogus ) heb ik ze toch
opgenomen in hoofdstuk ‘niet Frankeerzegels' omdat deze perfin bedoeld is om misbruik tegen te
gaan.
De oplaag van deze kaarten met de perfin NlETlG is onbekend maar zal niet zo groot zijn geweest,
het aantal kranten is ook niet zo groot. Er zijn slechts 2 setjes van de 3 kaarten met deze perfin
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bekend geworden ).

Noten
1

) Zie voor de geschiedenis van deze briefkaarten C. Stapel, De Crisis briefkaarten Postzak Nr.135
van maart 1983, blz. 289 t/m 314.
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) Bijvoorbeeld in Algemeen Handelsblad 10 januari 1933, avondblad en NRC 12 januari 1933,
avondblad.
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) Catalogus van de perfins van Nederland en OR, 3e editie, november 2016.
4
) Bij de veiling van De Broekman Wereldcollectie poststukken in1983 bij de Nederlandse
Postzegelveiling werd een setje van deze kaarten onder kavelnummer 465 verkocht voor f 520
(exl. 12½ % toeslag). Een tweede setje is ongeveer 2 jaar geleden opgedoken.

