Amerikaanse zegels blijven geldig en … allemaal aan de
slag nu!
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Op onze veiling kocht ik enkele velletjes Amerikaanse zegels, dino’s, locomotieven en zo.
Van Jan Wildschut kreeg ik een aantal behoorlijk oude Amerikaanse zegels in erg lage
waarden cadeau. En toen ging ik aan het werk. Ik nam 35 enveloppen, keek op internet hoe
hoog het tarief was in Amerika voor post naar het buitenland en begon … te plakken.
Schitterende bonte frankeringen leverde het op. Alle Amerikaanse postzegels blijven altijd
geldig! Je moet wel gek zijn om een kostbaarheid alsnog op te plakken, maar het mag wel.
Met schrijfpapier en deze enveloppen brieven gaan schrijven, in het vliegtuig naar Californië,
daar bij mensen thuis en telkens wat klaar was in de bus gedaan. Alles is bezorgd in
Nederland en je kunt zien dat de sorteercentra van de kantoren in Amerika raar opkeken. Ze
moesten het tarief narekenen voor elke enveloppe, de opzetmachines pakten de Europese
enveloppen niet makkelijk, hun enveloppen zijn breder en lager. Fosfor, fluor en zo komen op
oud papier niet voor. Thuis later nagevraagd wat ermee gedaan was. Soms vond men in
Amerika zo’n poststuk de moeite waard om er mooie rode stempels op te zetten, dan weer zag
je op voor- en achterkant streepjescodes en andere sporen van machinale verwerking of een
echt vlagstempel dan wel een lelijke sticker die in de volle breedte over de zegels geplakt
werd. Helaas deden de meeste mensen de enveloppen, hoe blij ze ook waren met een
handgeschreven brief en de leuke plaatjes er op, uiteindelijk in de papiermand. Een volgende
keer doe ik dit iets beter georganiseerd.
Je hoeft niet naar Amerika te vliegen om dit experiment te herhalen. Nederlandse
guldenzegels bleven nog lang geldig en zijn voornamelijk ongeldig verklaard omdat er
vervalsers van hoge waarden actief waren. Ik hoor dat in Europa nog landen zijn die ondanks
de invoering van de euro het gebruik van postzegels in oude valuta nog toestaan. Het leuke is
dat ik niet weet welke landen! Ik hoorde namen als Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland.
U moet dus zelf aan het werk: zoek het op in het internet of vraag het elkaar in de Torenlaan
op de komende bijeenkomst.

