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Het opzettelijk verminken van Engelse hoge 

waarden  

Door Ton Voorbraak 

Dit betreft een “ordinary” telegram in tegenstelling tot een wens, dringend of nacht telegram. Het 
tarief was 5 shilling voor de eerste 12 (of minder) woorden en 5d. voor elk volgend woord. In dit 
geval 13 woorden voor 5s. 5d.  

Drie partijen waren betrokken bij een telegram: De aanvrager, het kantoor dat het telegram 
verzond en het kantoor dat het telegram ontving en per post verzond naar de geadresseerde. Het 
zendende kantoor nam het bericht aan, berekende de kosten en plakte postzegels op het 
formulier ter verantwoording van de ontvangen kosten. Dit formulier met daarop de postzegels 
werd bewaard zolang als de Postmeester het nodig vond en werd daarna vernietigd.  Het geplakte 
witte strookje betreft een z.g. “paper ribbon from telegram receiver”. Met de telexmachines kon 
men de te verzenden tekst typen die tevens op het papierbandje werd afgedrukt ter controle. Bij 
het ontvangende kantoor gebeurde het zelfde. Deze bandjes waren voorgelijmd en konden door 
er aan te likken direct op het formulier gekleefd worden. 

Het zal de oplettende verzamelaar wel 
eens zijn opgevallen dat veel zegels op 
telegrammen met waardes van 2sh.6d. 
en hoger gebreken vertonen. Al vanaf de 
beginjaren van de telegramdienst maar 
ook op bepaalde dienstformulieren, 
werden veel “hoge” waarden gebruikt. 
Deze waren zeer gewild bij de 
verzamelaar met het gevolg dat veel van 
deze formulieren werden gestolen door 
ambtenaren. Om dit te ontmoedigen 
kreeg men instructies om zegels vanaf 
een waarde van 2 shilling 6d met een 
inktroller te ontwaarden (afb.1). 

In latere jaren ging men nog voortvarender te werk. Dikwijls werden 
per abuis verkeerd afgescheurde zegels gebruikt of men bracht er zelf 
een scheur in aan. Ook het doorsteken van de zegels met een priem of 
ander scherp voorwerp kwam veel voor (afb.2). Een aantal kantoren 
kreeg op een bepaald moment een apparaatje uitgereikt om de zegels 
(op een iets (beschaafdere manier ??) te verminken. 

Op het complete telegram boven is duidelijk een met een speciale tang 
of pons aangebracht kruisje te zien dat door de 5 shilling zegel en zefs 

Verzonden van Paddington Station, Londen 9 januari 1965, naar 
Haverfordwest  

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 




