
DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: 
Van postzegel tot postale aanduiding (afl  4)  
 
…nog meer soorten  
De 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 vooraf. Deze frankeringen waren opgesplitst in frankering voor 
algemeen gebruik en frankering voor bijzondere diensten of speciale verzending. 
Maar dan zijn we er nog niet wat betreft het aantal soorten postzegels.    
Behalve postzegels met betaling vooraf hebben we ook nog: 
 
Postzegels met verminderde of zonder betaling, 
Dienstzegels 
Soms maken overheidsdiensten, officiële instanties en internationale organisaties 
gebruik van speciale zegels: de dienstzegels. Er is heel lang gedacht dat post 
gefrankeerd met dienstzegels of –stempels gratis was maar er moest wel degelijk  
 

 

 
 

een bepaald, lager, bedrag aan de postdienst voor betaald worden. Tegenwoordig 
moeten de overheidsdiensten de post normaal frankeren. Dienstzegels voor 
algemeen gebruik zijn veelal te herkennen aan het woord of kenmerk “dienst” 
(service e.d.).  
  Daarnaast zijn er dienstzegels uitgegeven voor speciale diensten. In Nederland zijn 
de bekendste daarvan de “armenwet” zegels. Veel mensen en instanties waren rond 
het begin van de 20e eeuw betrokken bij de hulp aan de vele armen. Voor het 
verstrekken van de steun werd er informatie over de aanvragers ingewonnen. Veel 

van die aanvragen werd via de post gedaan met 
een retourenveloppe met het adres van de 
armenraad en een ‘armenwetzegel”. Deze zegels 
werden door de post aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken geleverd tegen de normale 
postzegelprijs en vervolgens ter beschikking 
gesteld aan de armenraden. Deze 

zegels werden in 1919 afgeschaft en kregen de armenraden de 
mogelijkheid om hun post als dienstbrief van de gemeente te 
versturen.   
  Als laatste zijn er de dienstzegels voor (internationale) instellingen. 
In Nederland kennen we de dienstzegels die gebruikt worden bij het 
Internationale gerechtshof van de verenigde Naties te Den Haag: de 
Cour International de Justice zegels. Ook andere vestigingen van 

 

 

   

 

Rechterzegel bevat valse overdruk 

 

 



Internationale instanties mogen veelal gebruik maken van speciale zegels. Bekend 
zijn de speciale zegels van de Volkerenbond en zijn opvolger de UN.  

 

 
Decemberzegels 
Veel landen, waaronder Nederland, geven rond de Kerst en Nieuwjaarperiode zegels 
uit tegen gereduceerd tarief. In deze periode mogen mensen tegen een  

 
verlaagd tarief wenskaarten versturen. Natuurlijk hoopt de postdienst dat mensen 
(te)veel zegels kopen waardoor er toch iets verdiend wordt. Het verlaagde tarief geldt 
alleen voor binnenlandse post gedurende een korte periode rond de kerstdagen. 
Naar het buitenland moet het normale tarief gefrankeerd worden. Tijdens de Kerst 
periode moet er veel extra post verwerkt worden door de postdienst. Hierdoor is het  

niet altijd mogelijk om aan de 
regel “vandaag gepost morgen 
besteld” te voldoen. Omdat een 

normaal dagtekenstempel de datum van aanbieding bevat, 
wordt gebruik gemaakt van een afstempeling zonder datum. 
Hierdoor is niet te achterhalen wanneer een poststuk 
aangeboden is en of de afspraak ‘binnen een dag bezorgd’ gehaald is.   

Portvrijdomzegels  

Portvrij verstuurde post komt later aan de orde, aangezien dit als een 
apart soort filatelistisch materiaal gezien wordt. Maar sommige 
landen hebben speciaal voor het portvrij versturen van post, 
postzegels uitgegeven. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog 
neutraal en buitenlanders zochten hier een toevluchtsoord. Deze 
personen, meestal soldaten, mochten tweemaal per maand een brief 
naar huis sturen en kregen hiervoor speciale “interneringszegels”. 
(Afgebeeld de tweede interneringszegel van Nederland, die nooit gebruikt is geweest.)   

 

 

 

 

  

 Brief met SDN (Soc des Nations)zegel   Rechts een Volkenbond zegel en 
 boven twee UN    

    

Achtereenvolgens Kerstzegels uit Nederland, Canada, Isle of Man en Niaufo 

 

 

 



Later kwamen er speciale gedrukte briefkaarten die zonder postzegels verstuurd 
konden worden.                                              
Ook van een paar andere landen, 
Portugal en Zwitserland,  zijn 
portvrijdomzegels bekend.  
 
Postzegel voor betaling achteraf   
Portzegels  
Als poststukken onvoldoende of niet  
gefrankeerd zijn probeert de postdienst 
toch betaling voor de bezorging te innen.  
Hiervoor werden portzegels bijgeplakt die door de ontvanger moesten worden 
betaald. Hoewel de zegels soms als strafport of boetezegels worden omschreven, is 
dit niet helemaal correct aangezien 
de postdienst extra handelingen 
moest verrichten teneinde de 
portokosten te ontvangen. De extra 
portzegels waren dan ook het 
bedrag wat tekort was aan 
frankering plus een bijdrage aan de 
administratie kosten. In Nederland startte de postdienst met het uitgeven en 
bijplakken van portzegels in 1870. In 1965 werd het gebruik in Nederland afgeschaft 

en vervangen door een 
bijgevoegde briefkaart met het 
totaal bedrag dat betaald moet 
worden, in postzegels, aan de 
post. 
De portzegels zijn vaak eenvoudig 
uitgevoerd: (landsnaam), woord 
Port of Porto en waarde. 

 
 
 
 
 
 

 
 
En postzegel voor (verplichte) bijbetaling.   
Een soort postzegel die bij ons onbekend is, is de postzegel die zelf geen frankeer- 
waarde heeft maar bijgeplakt moesten worden als bijbetaling. Er zijn verschillende 
redenen waarom dergelijke zegels (bij)geplakt moesten worden. 
 
Bijslag voor postaal doel 
Voor zover bekend zijn er twee redenen waarvoor speciale zegels bijgeplakt 
moesten worden: aanbieden van post in grotere kantoren buiten posttijd, voor 
vervoer over zee. In Colombia, Panama en Denemarken zijn  speciale zegels 
uitgegeven die bijgeplakt moesten worden bij de post die na posttijd aangeboden 
werd. Dit kon alleen bij de grote kantoren die ook buiten kantoortijden nog open 
waren. 

   

 
  

 

 
 



In Denemarken was er een aparte zegel voor aangetekende post die 
na posttijd werd aangeboden: GEBYR.  
De tweede soort zegel met bijslag voor postaal 
doel waren de bijbetalingzegels van Mexico voor 
postvervoer over zee.  
 
Bijslag voor extra inkomsten 
Bij extra inkomsten voor de staat, want daarvoor  
waren deze zegels bedoeld, denken we direct aan  
verkapte belasting. Bekendste voorbeelden zijn de met War Tax overdrukte zegels in 
diverse Engels sprekende landen voor de financiering van de Tweede Wereldoorlog. 

In Amerika zijn voor dit doel zelfs speciale Motor 
Vehicle zegels uitgegeven, die elk voertuig, 
geschikt voor het rijden op de highway, achter de 
ruit bevestigd moest hebben. Of, indien er geen 
plaats voor was, per speciale briefkaart naar het 
dichtstbijzijn

de kantoor van de Interne 
belastingdienst (IRS) 
gestuurd worden.  
In Duitsland werd de 
bekende kleine 

“notopfer” zegel uitgegeven, die bijgeplakt 
moest worden net na de Tweede Wereldoorlog. 
De opbrengst van de zegels werd gebruikt voor 
de wederopbouw.      
 
Bijslag ten behoeve van sociale voorzieningen 
De laatste soort postzegel die aan de orde komt, zijn bijplakzegels waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan goede doelen. Hiervoor zijn zegels uitgegeven in 
bijvoorbeeld Joegoslavië, Griekenland en Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn speciaal uitgegeven zegels, in tegenstelling tot de (Nederlandse) zegels met 
toeslag. Ook bij deze zegels komt de toeslag ten goede aan sociale en culturele 
doelen maar deze vallen onder de categorie bijzonder postzegels met toeslag (afl. 2).  
 
In de afgelopen drie afleveringen hebben we heel veel verschillende soorten 
postzegels de revue zien passeren. Maar al die postzegels zijn op diverse wijzen en 
vormen, maten, aan het publiek aangeboden. Dat zullen we in de volgende 
aflevering zien. 
 
Nico Helling       

 

 

 

 

 

 

   


