Alle stempels vertonen namelijk naast de plaatsnaam het
nummer van het postkantoor (meestal midden onder) en
rechts van dat nummer een letter ter onderscheiding van
andere stempels die op dat kantoor in gebruik waren (zie
bv afb. 15 en 16). Zegels zonder herkenbaar Danziger
stempel vallen als eerste af. Dat aantal is verhoudingsgewijs klein, namelijk 13, dus ca 1,5% van alle zegels.

Danzig, echt gebruikt?
of

Nastempelingen en vervalsingen
opsporen met behulp van statistiek.
door Michel Goppel
Om aan de grote vraag naar gestempelde Danziger postzegels te voldoen, heeft de postzegelbranche in de twintiger jaren van de vorige eeuw grote hoeveelheden zegels
door de Danziger Post laten afstempelen. In een eerder
artikel over de Danziger “welwillendheidsstempels” heb
ik U een stapsgewijze selectiemethode geschilderd om
echt gebruikte zegels te scheiden van gelegenheidsafstempelingen of nastempelingen door de Danziger Post. Die
methode is niet waterdicht, zodat U en ik nog altijd blijven
zitten met een hoeveelheid zegels waarvan niet te bewijzen valt dat zij echt gelopen hebben of op verzoek van de
branche zijn afgestempeld.
Daarnaast zijn er ook nog stempelvervalsingen, die door
beroepsvervalsers en niet door de Danziger Post zijn gezet.
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Enkele voorbeelden: onleesbare stempels (1, 2) of Danzig
nr. 8 met stempel “Berlin-Südende” (3) en nr. 95 met fantasiestempel (4); let U bij deze laatste op het lettertype, dat
sterk afwijkt van wat in Danziger stempelsgebruikelijk is.
Van alle overige 909 afstempelingen brengen we per
deelverzameling en per stempeltype het stempeldatum en
-tijdstip in kaart. Negentig verschillende stempeltypen en
-subtypen zijn in de gehele verzameling geïdentificeerd.

Maar terug naar de “echte” poststempels. Ons staan meer
hulpmiddelen ter beschikking. Eén daarvan is de statistiek.
Dat klinkt erg ingewikkeld, maar toegepaste statistiek is
minder eng dan het klinkt en in dit geval zelfs leuk om te
doen. Met behulp van statistiek is het namelijk mogelijk
om afwijkingen van gemiddelden vast te stellen, waarbij
geldt hoe meer waarnemingen, hoe betrouwbaarder het resultaat. Als U zes keer een dobbelsteen werpt, verwacht U
gemiddeld één keer een zes te gooien. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Gooit U echter 100 maal met dezelfde steen
en U heeft nog steeds geen zes, dan is er iets anders aan de
hand. Zelfs als U een- of tweemaal een zes boven krijgt in
100 worpen, is er iets mis met die dobbelsteen, dat voelt
U met de klompen aan. Welnu, toegepaste statistiek helpt
ons om afwijkingen objectief vast te stellen, ook daar waar
ons klompengevoel tekort schiet. Daarvoor zijn namelijk
statistische toetsen ontwikkeld.
Enkele van die toetsen heb ik toegepast op een verzameling Danziger zegels uit de jaren 1920-1923.
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Verreweg de meeste zegels dragen een stempel van het
hoofdpostkantoor (Danzig 1) aan de Lange Markt of van
het stationspostkantoor (Danzig 5) aan de Stadtgraben, 5
en 6. Als we de drie andere postkantoren (Danzig 2, 3 en 4)
en die in de voorsteden Danzig-Neufahrwasser en DanzigLangfuhr, tegenwoordig de buitenwijken Nowy Port resp.
Wrzeszcz, meetellen, zijn die goed voor ruim 60 van de
gevonden stempeltypen. Van de ruim 90 kantoren buiten
de stad, zoals Oliva, Zoppot (Sopot), Kahlbude, Neuteich
enz., kon ik “slechts” 40 stempeltypen vaststellen. Bovendien komen die stempeltypen op veel minder zegels voor,
zodat daarover statistisch gezien minder betrouwbare of
zelfs helemaal geen uitspraken mogelijk zijn. Daar kom
ik nog op terug.
Tenslotte blijft een aantal zegels (114) over met een Danziger stempel dat onvoldoende duidelijk is om het type te
onderscheiden (7); die vormen het verzameltype “Danzig
algemeen”.
Voor alle zegels is vervolgens per stempeltype het stempeldatum en -tijd bepaald. Niet altijd bleek dat mogelijk:
slecht leesbare stempels, datum of tijd
naast het zegel gevallen en dergelijke
onduidelijkheden zorgden voor het nodige puzzelwerk.

De onderzochte verzameling omvat 922 gestempelde zegels uit de periode 1920-1923, de eerste jaren van Danzig
als soeverein gebied met een zelfstandige postdienst. Van
die 922 stammen er 622 uit een wat rommelige collectie
(A) met veel doubletten. De overige 300 uit een nette albumcollectie (B) zonder doubletten.
Alle zegels zijn allereerst onderzocht op stempeltype volgens het handboek van Klaus Wolff, op stempeldatum en
op tijdstip van afstempeling.
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Slechts weinige zegels dragen een volledig leesbaar stempel met datum, maand, jaar en tijdstip. Dat zijn vaak de
grootformaatzegels (8). Bij de kleinere zegels valt meestal
òf de datum links buiten beeld òf aan de rechterzijde het
tijdstip. Maar alleen maand en jaar geeft al een redelijk
beeld van het voorkomen van de stempeltypen. Dat valt
in een tabel van 103 kolommen en 40 rijen te presenteren.
Omdat verreweg de meeste hokjes leeg zijn, zal ik U die
tabel besparen, maar hij is beschikbaar voor wie daar belang in stelt.

Dat blijft een kwestie van ‘Fingerspitzengefühl’ maar door
veel zegels te bekijken en te keuren krijgt U dat wel in
de vingers. Maar missers blijven mogelijk. Beoordeelt U
een zegel als fris, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een
welwillendheidsstempel. Let U daarbij vooral op zegels
op een net “briefstukje”: veel zegels werden op papier geplakt aangereikt voor afstempeling, zodat het gehele stempel op het stukje kwam en zodoende goed leesbaar was
(13). Oogt het zegel daarentegen doorleefd, dan is de kans
groot dat het echt gebruikt is (14).
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Per hokje van die tabel zijn de daarin voorkomende zegels
getoetst op de volgende punten:
1. Valt de stempeldatum binnen de geldigheidsduur van
de zegel?
2. Klopt de stempeldatum met de gebruiksperiode van het
stempeltype?
3. Zit er nog de volle gom op, met dien verstande dat plakkerresten en gombeschadigingen gewoon meetellen als
“volle gom”?
4. Komen hetzelfde stempel en datum meer dan eens voor,
bijvoorbeeld in een serie?
5. Gaat het om een keurig half stempel of een hoekstempeltje?
6. Dragen de grootformaatzegels twee of meer stempelafdrukken?
En tenslotte de lastigste:
7. Oogt het zegel “fris” of gebruikt?

Met deze methodiek is de gehele verzameling van 909
stuks tegen het licht gehouden. Resultaat:

Tabel 1. Classificatie van de afstempelingen voor de gehele verzameling
Kortweg geformuleerd: de helft van alle zegels vertoont
een welwillendheidsstempel en van de overige is één op
de zes aantoonbaar frauduleus nagestempeld. Maar geldt
dit voor alle categorieën zegels? Het is immers denkbaar
dat vooral de inflatiezegels zijn nagestempeld of juist de
dienstzegels.
Door te splitsen kunnen we vijf deelverzamelingen elk
apart analyseren:
1. Emissies uit 1920: de Germaniazegels en de eerste
luchtpostzegels (Michelnrs. 1-52 en nr. 72)
2. Emissies jan-mei 1921: scheepjestype en tweede luchtpostserie (Michelnrs. 53-71)
3. Emissies 1921/22: wapenserie en TBC-zegels (Michelnrs. 73-111)
4. Emissies 1923: luchtpostserie, wapens en opdrukken
(Michelnrs. 112-193)
5. Dienst- en portzegels (Michelnrs. 1-29 resp. 1-40)

Indien vraag 1 of 2 met nee beantwoord moet worden, gaat
het om een frauduleuze nastempeling. Als voorbeeld dient
nr. 168 (9) met stempeldatum 18.8.23, terwijl het zegel
pas op 1 oktober van dat jaar is uitgebracht en het stempel eerst in januari 1924 de karakteristieke beschadiging
linksonderaan de middenbalk heeft opgelopen. Nastempelen is ook een vak....
Als vraag 3, 4 of 5 met ja beantwoord wordt, gaat het zeer
waarschijnlijk om een welwillendheidsstempel. Voorbeelden: 10 en 11.
Als U vraag 6 met nee moet beantwoorden, geldt hetzelfde: welwillendheidsstempel (12)
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Als we nog verder zouden willen verfijnen, b.v. elke serie
of elk zegel apart zouden willen analyseren, zouden we
al gauw enkele tientallen van ieder nodig hebben en dat
vergt in totaal een beduidend groter aantal zegels dan ik
tot mijn beschikking heb. Maar wie weet kan iemand mij
daarmee helpen.

Na de eliminaties van de vragen 1 t/m 6, blijft de hamvraag nr. 7: ”Oogt het zegel fris of gebruikt?”
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Een snelle vergelijking van de vijf deelverzamelingen
(Germania, Scheepjes, Wapens, Luchtpost/ opdrukken en
dienst-/portzegels) laat zien dat er een significant verschil
bestaat tussen de vier deelverzamelingen frankeerzegels
enerzijds en de dienst-/portzegels anderzijds. Aangezien
de cijfers voor de vier categorieën frankeerzegels weinig
van elkaar afwijken, zal ik U die uitsplitsing nog even besparen. Later kom ik daarop terug.

Evenmin als twee of drie worpen met een dobbelsteen
onvoldoende zijn om een afwijking vast te stellen, is het
onmogelijk om voor stempeltypen die slechts enkele malen voorkomen een zinnige uitspraak doen. Maar van drie
stempeltypen zitten er voldoend grote aantallen in onze
deelverzameling dienst- en portzegels om wel een significante afwijking vast te stellen. Het betreft de stempeltypen
Danzig *1h (met beschadiging 051.A), Danzig a1f (134.0)
en Langfuhr f (18.0); de nummers tussen haakjes verwijzen naar de stempeltypen volgens Klaus Wolff, zie afb.
15, 16 en 17.

Tabel 2. Verschil in frequentie van voorkomen tussen frankeerzegels en dienstzegels
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U ziet dat 6% van de frankeerzegels een aantoonbaar vals
stempel draagt; van de overige 94% is praktisch de helft
echt gebruikt, de andere helft op verzoek afgestempeld.
Maar U ziet ook, dat twee op de drie dienst- of portzegels
van een welwillendheidsstempel zijn voorzien en dat er
verder ongeveer evenveel zegels met vervalste stempels
als echt gelopen zegels in omloop zijn, namelijk één op
de zeven, resp. één op de vijf. U bent dus gewaarschuwd.
Zoals statistici dan zeggen zijn de deelverzamelingen frankeerzegels en dienstzegels significant verschillend en dienen derhalve los van elkaar verder onderzocht te worden.
Dat betekent dus extra werk, maar nu kunnen we in ieder
geval echt aan de slag. O, U dacht dat we er al waren? Er
komt nog veel meer.

De tien gevonden zegels met het stempel 051.A en de
zeven gevonden exemplaren met stempeltype 134.0 zijn
zonder uitzondering aantoonbaar nagestempeld. Beide
stempels kwamen pas in 1924 of later in gebruik. Overigens heb ik dertien zegels met het onbeschadigde stempel
Danzig 1h (051.0) aangetroffen, waarvan er evenmin één
echt gelopen had (afb. 8 en 18). Dat is op een steekproef
van 13 nog nèt niet significant, maar geeft wel te denken.

Nu kunnen we ons onderzoek toespitsen op de grote tabel
met stempeltypes en data. Allereerst nemen we de diensten portzegels onder de loupe. Als alle stempeltypes willekeurig gebruikt zouden zijn, mag je verwachten dat de
drie soorten afstempelingen (echt-welwillendheid-vals)
verhoudingsgewijs even vaak voorkomen per stempeltype, grofweg in de verhouding 1:4:1. Natuurlijk zit er enige
spreiding rond de verwachtingswaarde, maar zolang de
afwijkingen binnen het betrouwbaarheidsinterval liggen,
is er statistisch gezien geen reden om aan te nemen dat het
ene stempel meer of minder is ingezet om te sjoemelen.
Vergelijkt U met de dobbelsteen uit het voorbeeld aan het
begin van dit artikel.

Van het stempel Langfuhr f heb ik 43 stuks aangetroffen
en géén daarvan heeft echt gelopen. Dat is meer dan significant. Omdat dit stempel tussen 1918 en 1940 in gebruik is geweest, valt niet te zeggen of het om welwillendheidsstempels gaat of om nastempelingen. Klaus Wolff
vermeldt nog dat het stempel Langfuhr f voor pakketpost
werd gebruikt en op brief zeldzaam is. Rijst de vraag hoeveel pakketten er indertijd met dienstzegels werden gefrankeerd...
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In de gehele deelverzameling dienst- en portzegels heb ik
38 verschillende stempeltypen geteld. Daarvan kwamen
er 27 slechts één of tweemaal voor. Dat is te weinig om
statistiek op te bedrijven. De resultaten van de steekproeven van drie of meer vindt U in onderstaande tabel. Om te
beginnen stellen we vast, dat de ongedefinieerde stempeltypen uit de vergaarbak “Danzig algemeen” met een verdeling van 4-11-3 goed overeenkomen met de eerder genoemde verhouding 1:4:1. De beschouwing van de aparte
stempeltypen is echter een stuk lastiger.
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In elk geval kunnen we constateren dat de drie vemelde
stempeltypen (Danzig 1h, Danzig a1f en Langfuhr f) voor
maakwerk misbruikt zijn en U derhalve alle zegels – dus
ook frankeerzegels (8, 9, en 11)- die dit stempeltype dragen met de nodige argwaan dient te bekijken.
Andere stempeltypen die onze argwaan wekken zijn Danzig *1z (118.C), Danzig 2 (3.B), Güttland, Ohra en Zoppot. Gelet op de beperkte omvang van de steekproef, is
statistisch gezien geen uitspraak mogelijk.
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Tabel 3: Frequentie van stempeltypes die minimaal 3-maal op dienst- en portzegels voorkomen met gemarkeerde significanties.
Mijn klompengevoel zegt echter dat alle vijf de stempeltypen voor maakwerk misbruikt zijn. Dat wordt geschraagd
door het feit dat ik onder de veel grotere verzameling frankeerzegels

Dat ligt net op de grens van statistisch significant: in elk
geval is het geen aanwijzing dat het stempel 5h is misbruikt. De steekproef is echter wel èrg klein.
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De conclusie kan luiden dat minstens vier van de vijf
dienst- en portzegels welwillendheidsstempels of erger
dragen. Van de 23 zegels, die bij dit artikel afgebeeld
zijn, hebben er 4 of hooguit 5 echt gelopen. Dat zijn de
afbeeldingen 1, 5, 6, 14 en mogelijk 2. Daar zit slechts één
dienstzegel bij.
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1. de stempels Güttland (19) en Danzig 2 slechts éénmaal
ben tegen gekomen (21) en dan nog als welwillendheidsstempel met de gom er nog op,
2. het stempel Danzig *1z (22) maar tweemaal heb gevonden, beide keren voor nastempelingen misbruikt,
3. het stempel Ohra vijf keer als welwillendheidsstempel
heb gesignaleerd (10) en
4. Zoppot f (23) nog vaker heb gezien, namelijk 12x, maar
meestal als welwillendheidsstempel (9x).
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Er is statistisch geen stempeltype gevonden dat de toets
der kritiek kan doorstaan. Het enige stempeltype dat onverdacht lijkt, is *5h (53.0). Met iets meer onderzoeksmateriaal zou een betrouwbare uitspraak mogelijk worden.
En met dit teleurstellende, zij het voor Danzig-verzamelaars niet onverwachte resultaat voor de dienst- en portzegels, komen we aan de hoofdmaaltijd, de frankeerzegels.
Maar dat is iets voor een volgende aflevering.

*
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Een positieve uitzondering vormt het stempeltype Danzig
5h (53.0) dat driemaal voorkomt en naar mijn mening alledrie de keren echt gelopen heeft (14).

8

