DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE:
Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 3)
…meer soorten postzegels
Vorige aflevering zijn we gestart met de eerste soort filatelistisch materiaal of
element: de postzegels. We hebben gezien dat er verschillende soorten postzegels
zijn voor frankering voor algemeen gebruik. Maar ook voor bijzondere postdiensten
en verzendwijzen zijn aparte zegels uitgegeven. Dit soort zegels vinden we in de
landenalbums meestal achter in het album.
Frankeerzegels voor bijzondere diensten
Naast het versturen van post via de normale postdienst is het mogelijk om gebruik te
maken van een speciale dienst. Hiervoor moe(s)ten dan wel bijzondere postzegels
geplakt worden.
Drukwerk en krantenzegels
Het is heel lang mogelijk geweest om drukwerk tegen een verlaagd tarief te verzenden. Omdat kranten in die tijd het meest verstuurde drukwerk was,
werden de zegels ook wel krantenzegels genoemd. De zegeluitgifte
van 1869, NVPH 13 t/m 18, de “wapenzegels” zijn speciaal voor het
versturen van drukwerk uitgegeven. Deze zegels mochten niet
worden gebruikt voor het versturen van een brief. ‘Uitvinder’ van dit
soort zegels was Oostenrijk, maar al snel volgend andere landen.

Achtereenvolgens Oostenrijks, Italiaans en Amerikaans

Bossche tanding

De meest bekende krantenzegel van ons land is wel de Bossche tanding die vooraf
op stroken geplakt werden en daarna door perforatie een tweede tanding kregen.
Postpakketzegels
In diverse landen zijn voor het versturen van postpakketten aparte postzegels
uitgegeven. Landen waarvan ze bekend zijn, zijn o.a.:

België,

USA (precancel)

en Portugal

Pakketzegels van Italië bestonden uit twee delen: een deel op pakket (Sul bollitino)
en een deel op reçu (Sulla ricevuta) voor de afzender zodat zowel de postdienst als

de afzender wisten wat er betaald was.
Postpakketzegels van Nederland zijn niet als
postzegels te definiëren omdat er een waarde
ontbreekt. De groot uitgevallen zegels zijn
voorzien van het maximum gewicht waarvoor de
etiketten geldig zijn. Het is wel filatelistisch
aangezien er een postale dienst voor verricht is.
Expressezegels
De leuze van de PTT, TPG, PostNL of hoe het ook mag heten is “vandaag gepost,
morgen bezorgd”. In veel gevallen wordt dit gehaald maar wat als er haast is en je
brief is een van de gevallen die er niet aan voldoen. Of de post wordt bij de geadresseerde pas laat in de middag bezorgd?
Dan biedt expresse bezorging een uitkomst. Waar in Nederland voor deze extra
dienstverlening gewone frankeerzegels gebruikt worden, zijn er veel landen waar
speciale expresse zegels verkocht en bijgeplakt moeten worden.
Enkele voorbeelden zijn: Italië, Spanje en Cuba.

De brief van Egypte is bijzonder omdat naast expresse
bezorging een deel van het traject per motorfiets is
afgelegd getuige het bijgeplakte label Motor Mail.
Buizenpostzegels
Door middel van luchtdruk werden poststukken, in kokers, in verschillende grote
plaatsen in Europa en Amerika via een
buizenstelsel van het ene naar het
andere kantoor gestuurd. Dit leverde een
behoorlijke tijdwinst op in de almaar
drukker wordende straten. Uiteraard
moest extra betaald moest
worden. In Italië werden
hiervoor speciale zegels
gebruikt. In andere landen
waaronder Oostenrijk,
Duitsland en Frankrijk werd
Basisstation in vignet
gebruik gemaakt van speciale postwaardestukken. Maar daarover later meer in het
hoofdstuk over postwaardestukken.

Frankeerzegels voor specifieke verzendingswijzen
Behalve de keuze voor speciale diensten kan ook gebruik gemaakt worden van
speciale verzendwijzen. Reden om hiervoor te kiezen is dat het sneller gaat of dat
verzending op normale wijze, tijdelijk, niet mogelijk is.
Luchtpostzegels
De meest bekende postzegels voor een andere verzendwijze zijn de luchtpostzegels.
In oorsprong zijn deze zegels bedoeld om het extra “luchtrecht” te voldoen. De eerste
Nederlandse luchtpostzegels verschijnen in 1921. De laatste
echte luchtpostzegels worden in 1951 uitgegeven: de
zeemeeuwen van 15 en 25 gulden. De postzegels met de
hoogste frankeerwaarden ooit in Nederland. Later zijn er nog wel
een paar zegels uitgegeven voor speciale vluchten. In andere
landen begon men al eerder met luchtpostzegels en werd er
langer mee doorgegaan.

Specimen indruk

Duikbootzegels
In tijden van oorlog komt het voor dat de ene partij de postverbindingen van de ander
probeert te verstoren. Bekend zijn brieven die vanwege geblokkeerde postverbinding
retour gestuurd worden. Het eerste wat de
Duitsers bij de inval in Nederland op 10 mei
1940 deden is het bombarderen van onze
vliegvelden. De op 9 mei geposte brief vanuit
Zuid-Afrika naar Nederland kan dan niet meer
via luchtpost bezorgd worden. Andere vorm
van postblokkade was het verbreken van de
Duitse postroutes overzee tijdens de Eerste
Wereldoorlog door Engeland. De
Duitsers probeerden dit te
omzeilen door post met duikboten
te vervoeren. De post werd
gefrankeerd met de zogenaamde
‘duikbootzegels’. In 1938
gebeurde iets dergelijks maar dan

in Spanje. Ook hier zijn speciale duikbootzegels uitgegeven. (Maar let op: in
Nederland heten zulke schepen bij de Koninklijke marine onderzeeërs.)

Links de Duitse duikbootzegel
vuurtoren met schip

Rechts de Spaanse duikbootzegel
boeg van duikboot onder water

PS. De Duitse onderzeebootzegel is gebruikt voor de verbinding met de Verenigde
Staten voordat deze in 1916 betrokken raakte bij de oorlog.
Lokaalpostzegels
Soms is niet het vervoer maar de bezorging van de post verstoord. Dat kan door
oorlogsomstandigheden of staking. Lokale postdirecteuren of
ondernemers proberen in die situatie, mede door uitgeven van
eigen postzegels, toch de bezorging in stand te houden. In
verschillende Duitse steden als Cottbus, Finsterwolde of
Plauen werd dit na de tweede Wereldoorlog gedaan.
Bekender zijn lokaaluitgiften die gebruikt zijn tijdens stakingen.
Landen waar veel gebruik gemaakt wordt van het
stakingsrecht zijn Italië, maar koploper is Engeland. Tijdens de grote poststaking in
1971 zijn met goedkeuring van de Britse posterijen, lokaal postzegels uitgegeven ter
betaling van de portokosten. Indien een poststuk naar het buitenland werd verstuurd
was de frankering met de lokaalzegels voldoende voor vervoer naar eerste aankomst
buiten Engeland: haven of
luchthaven. Daar moest bijgefrankeerd worden met
zegels van het betreffende
land voor de portokosten naar
geadresseerde.
Filatelische verklaring brief: van
Oxford naar Londen per koerier
(stempel Oxford GB, totaal 50p)
daarna vanuit Londen per boot
naar Frankrijk (blauwe Londen
Despatch service zegel, 20p) en daar bijgefrankeerd met Franse zegels naar Zuid-Afrika
(rechtsboven, totaal1,80Ffr).

Maar ook in Nederland zijn postzegels uitgegeven tijdens een staking. In de herfst
van 1983 was er een grote ambtenarenstaking, die twee
maanden duurden. Twee maanden waarin geen vuil opgehaald
werd, geen trams reden en er geen bezorging van de post was,
uitgezonderd de rouwcirculaires.
In Zaandam richtte de heer Rob Nihof de Noodbezorgdienst op
die, zonder toestemming van de PTT, Crouwel zegels

overdrukte en uitgaf. Er werden zelf eerste-dag-enveloppen gemaakt vooral om de
eigen portemonnee te spekken. Een andere uitgifte
tijdens deze staking was van de stadspost ‘Stede
Fryslân’ te Augustinusga. Of de ongetande zegel
ook algemeen verkrijgbaar of drukuitschot was is
mij niet bekend.
Drijvende brandkastzegels
Een bijzondere uitgifte voor een speciale dienst
die volgens mij typisch Nederlands is zijn de drijvende brandkastzegels.
Omdat er tijdens de Eerste Wereldoorlog driftig gestrooid was met zeemijnen,
gebeurde het nog weleens dat schepen de
daarmee vervoerde post zonken. Om te
zorgen dat post niet verloren ging, werd deze
in speciale brandkasten op het dek van het
schip vervoerd. Mocht het schip zinken dan
bleef de brandkast drijven. Er werden dan
automatisch licht- en geluidssignalen
uitgezonden. Als je post
op deze manier wilde
versturen moest je naast het gewone port en aantekenrecht ook
extra “brandkastrecht” betalen. Dat bedroeg 15 cent per 20 gram
te voldoen via speciale drijvende brandkastzegels. De zegels zijn
bekend van Nederland, Nederlands Indië en niet als
brandkastzegels gebruikt van Curaçao en Suriname. De laatste
twee zijn overdrukt en als gewone frankeerzegels gebruikt.

Volgende aflevering gaan we door met nog meer soorten postzegels. Postzegels met
verminderde betaling, verplichte bijbetaling en betaling achteraf.
Nico Helling

