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Waren er de laatste jaren al alarme-
rende berichten dat studenten aan 
de Pabo’s niet meer de sommen van 
groep 8 zelfstandig konden oplossen, 
nu blijkt dat tnt Post van mening is 
dat de hele nederlandse bevolking 
aan hersenverweking lijdt. Wellicht 
hebben marktonderzoekers ontdekt 
dat brieven vooral door ouderen ge-
schreven worden, (jongeren e-mailen, 
twitteren, sms-en, msm-en en hebben 
vaak alleen nog digitaal contact). 
Daarom heeft tnt post uit het 
oogpunt van service besloten dat de 
postzegel levensloopbestendig moet 
worden gemaakt, zodat we zelfs in 
het verpleeghuis, zolang we een 1 van 
een 2 kunnen onderscheiden, nog 
probleemloos onze zegeltjes kunnen 

likken. ach nee, natuurlijk niet, ze zijn 
al jaren zelfklevend! Zo begint het!

Daarbij komt dat het systeem van 
tnt Post niet echt veel simpeler is 
dan vroeger. Zo is een postzegel met 
een 1 alleen geschikt voor een brief 
tot 20 gram (1). voor een brief tussen 
de 20 en de 50 gram moet een zegel 
met een nummertje 2 geplakt worden 
(3). Voor een brief boven de 50 gram 
moet er dan weer gecombineerd 
worden met zegels. Dit geldt alleen 
voor post bestemd voor nederland 
zelf. voor het wegen van brieven heeft 
tnt post zelfs een zelf in elkaar te 
knutselen weegschaaltje gemaakt, 
geheel in de stijl van de dagbesteding 
in het verpleeghuis (2a en b).

Wilt u een brief naar een verdere be-
stemming sturen dan heeft tnt Post 

daarvoor zegels met de aanduiding 
europa 1 of Wereld 1 (3). Waren de 
marktonderzoekers kritisch over onze 
rekenkennis, van onze geografische 
kennis hebben ze wel een hoge pet 
op. Kennelijk weet iedere nederlan-
der welke landen wel of niet in euro-
pa liggen. merkwaardig, want wie wel 
eens een tv-programma gezien heeft 
waarin vakantiegangers gevraagd 
werd waar op de wereld hun vakan-
tiebestemming lag, weet dat heel veel 
nederlanders brazilië nog niet van 
Finland kunnen onderscheiden. 

Gelukkig blijkt dat we niet de eni-
gen zijn die niet meer kunnen reke-
nen. De posterijen van het eiland 
Guernsey zijn ons in maart 2010 
al voorgegaan. op de serie zegels 
die u hier ziet afgebeeld (4) staan 
linksonder lettercombinaties die de 
frankeerwaarde vervangen. GY = 
Guernsey, UK = Groot brittannië, 
eUr = europa en roW = rest of the 
World. op het eiland man hebben ze 
hetzelfde gedaan met Iom = Isle of 

Onze postzegels krijgen 
een cijfer

John Tolsma

tnt Post heeft per 1 juli de waardeaanduiding op onze postzegels vervangen 
door cijfers. na ruim 150 jaar is onze rekenkennis kennelijk zo ver gedaald 
dat we niet meer kunnen zien wat het verschil is tussen € 0,44 en € 0,88, laat 

staan dat we die getallen bij elkaar op zouden kunnen tellen. 
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man en UK = Groot brittannië. Uit 
verschillende bronnen hoor ik dat al 
in 2008 Zimbabwe, vanwege de gie-
rende infl atie, zegels met letters heeft 
uitgeggeven: Z = Zimbabwe, a = afri-
ka, e = europa en r = rest van de 
wereld. het enige voordeel van deze 

geldigheid van de zegels in gulden-
waarden niet meer beoordelen! het 
gaat dus niet om ons gemak maar 
om gebrek aan rekenkennis van de 
bestellers!

een brief met oude zegels maakt 
soms een omweg langs een speciaal 
controlekantoortje met hoog opge-
leide tnt-ers in amsterdam die dit 
allemaal nog kunnen uitrekenen. Ze 
hebben daar waarschijnlijk wel een 
i-pad voor nodig, maar een kniesoor 
die daar op let. Leve de vooruitgang!

Met toestemming overgenomen uit 
Grunopost, het verenigingsorgaan van de 
Philatelisten Vereniging Groningen. <

zegels is dat ze waardevast zijn, zodat 
u niet steeds de tariefsverhogingen in 
de gaten hoeft te houden. een zegel 
met een 1 gekocht is 2010 is ook nog 
geschikt voor frankering  in 2020.

overigens: de oude zegels met zowel 
de euro- als de centen- en guldenaan-
duiding blijven gewoon geldig. Wie 
er dus niet tegen op ziet om even uit 
te rekenen dat 1 = € 0,44 = ƒ 0,968, 
dus afgerond ƒ 1,00, kan gewoon zijn 
oude zegels blijven gebruiken. maar 
nu komt de aap uit de mouw. Uit de 
pers blijkt dat het gebruik van oude 
zegels wel eens tot vertraging kan 
leiden. De huidige generatie tnt-
postbestellers kan (of mag?) zelf de 
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