
                                      DIENSTZEGELS ARMENWET

                     EN DE VERVALSINGEN

Armenwetzegels werden in Nederland uitgegeven van 31 Januari 1913 en gebruikt tot 31 Oktober
1919, zij dienden voor de correspondentie tussen de diverse Armenraden die ook wel gemeentelijke 
weldadigheids instellingen werden genoemd.
Deze gemeentelijke weldadigheids instellingen zijn in de loop van jaren uitgegroeid tot de hedendaagse
sociale diensten.
Voor de armenwet werden zegels uit de gangbare frankeerzegels gebruikt.Zij werden voorzien van de opdruk
ARMENWET.Waarden uit de cijverserie NVPH 50 t/m 56 en uit de Koningin Wilhelmina met bontkraag 
serie NVPH 56 t/m 76 werden hiervoor gebruikt.
Op  7 zegels werd een zwarte opdruk gebruikt en op 1 zegel een rode.
De armenraden kregen deze zegels van het Ministerie van Binnenlandse zaken die de frankeerwaarde aan
het postbedrijf P.T.T betaalde.
De zegels mochten alleen door deze raden worden gebruikt en waren niet voor particulier gebruik.
Voor verzamelaars waren deze zegels op het postkantoor in Haarlem te koop tegen de normale prijs.

                    DE ORIGINELE SERIE

Er komen diverse afwijkingen voor, voornamelijk in de letter A.
Gebroken A in het linkerbeen: de nummers 1. 2. 3. En 4.
Gebroken A in het rechterbeen: de nummers 5. 6. En 7.
Gebroken A rechts boven: in het nummer 8.

De plaatfouten die in de oorspronkelijke zegels voorkomen vind men ook in deze zegels.

Er zullen ongetwijveld meerdere plaatfouten zijn, deze komen uit het hoofdstuk plaatfouten van de 
speciale catalogus Nederland uitgegeven door de N.V.P.H.
Voor een uitgebreid overzicht zie plaatfouten van de Nederlandse postzegels door de Heer J. van Wilgenburg.
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Door de toch vrij hoge cataloguswaarden van deze zegels: Postfris € 775.00, met Plakker € 225.00
en gebruikt € 240.00 zijn er diverse valse opdrukken bekent die vaak moeilijk maar ook makkelijk te zien zijn.
Meestel zijn deze opdrukken vrij grof en slordig uitgevoerd, zij bevinden zich op de verkeerde plaats 
op de zegel of er worden lettertypen gebruikt die niet met het origineel overeenkomen. 
Ook de afstempeling, zowel de plaatsnaam als de datum kunnen hier uitsluitsel over geven.

Voor de oorspronkelijke opdruk door J.Enschede werd het lettertype "Breede Grotesque Kapitalen"
uit de serie 6 gebruikt.

KENMERKEN VAN DE ORIGINELE OPDRUK. ( door P.F.A van der Loo).

1, De poot van de R begint dun en loopt verdikt naar onderen.
2. De M is van boven afgeplat.
3. Het derde been van de M is dunner.
4. De middelste balk in de E is korter en staat iets naar boven.
5. De N is linksboven breder afgeplat dan rechtsonder.
6. Het vierde been van de W is dunner dan de andere.
7. De dwarsbalk van de T is links korter dan rechts.

De originele opdruk bevind zich altijd aan de bovenkant van de zegel behalve de rode, deze in het midden.

Ter vergelijking enigen van de vervalste opdrukken.

Zo zijn er diverse uitvoeringen en lettersoorten die hiervoor werden gebruikt.
Op de volgende bladzijde een paar zegels die gelijk opvallen door de uitvoering en de plaatsing.
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Duidelijke vervalsingen.

Kort samengevat kan men aan de volgende punten zien of men met vervalsingen te doen heeft.

1. DE OPDRUK.           Zie originele opdruk.

2. DE OPDRUK. Op de verkeerde plaats.

3. DE PLAATSNAAM. Er waren 34 plaatsen waar de zegels werden gebruikt.
Alkmaar,Amsterdam,Apeldoorn,Arnhem,Breda,Delft,Den Helder,Deventer,Dordrecht
Enschede,Gouda,'s-Gravenhage,Groningen,Haarlem,Heerlen,'s-Hertogenbosch
Hilversum,Hoogezand,Leeuwarden,Leiden,Maastricht,Meppel,Middelburg,Nijmegen
Opsterland,Princenhage,Roermond,Schiedam,Smallingerland,Utrecht,Vlaardingen
Vlissingen en Zaandam.

zegel met verkeerde plaats zegel met te laat jaartal
en met te vroeg stempel

Jaartal 1924.
De Bilt en jaartal 1912.

◄
◄

4. DE DATUM. Deze zal moeten liggen tussen1913 en 1919, enige kantoren gingen door tot 1921.

Serie gebruikt met afstemeling Amsterdam dus origineel.
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Een van de weinig bekende brieven, deze verstuurd binnen Amsterdam op 6 Juni 1917.
Er zijn er slechts 10 van bekend.

Dus om er zeker van te zijn dat u de goede armenwetzegels koop of ruilt kunt u deze bij een 
N.V.P.H keurmeester laten keuren en voorzien van een certificaat.

Bronnen.

People.zeelandnet.nl
Onder de loupe
Wikipedia
Eigen verzameling Samenstelling
Speciale catalogus Nederland N.V.P H J.J.P van der Vat

jacques@jvandervat.demon.nl
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