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Soms heeft post te maken met je 
gezichtsvermogen, met je tastzin of 
met je gehoor. Ongetwijfeld zult u 
dit bijzonder vinden. Lees daarom 
verder.

BRAILLEPOST

Onder braillepost verstaan we post-
stukken, waarvan de inhoud is gesteld 
in brailleschrift.
Braille- of blindenschrift wordt 
gevormd door letters die bestaan uit 
bobbeltjes in het papier, zodat visueel 
gehandicapten dit reliëfschrift met 
hun vingers kunnen lezen. Het brail-
leschrift is genoemd naar de uitvinder 
ervan, Louis Braille, die leefde van 
1809 tot 1852.
Poststukken met een dergelijke in-
houd, die verzonden werden aan of 
door instellingen als blindeninstituten 
of blindenbibliotheken, konden tegen 

een verlaagd tarief worden verzon-
den (1). 
Later werd het verzenden van brail-
lepost helemaal gratis. De braillebrief 
van afbeelding 2a en b is portvrij 
verzonden. De in ’s-Hertogenbosch 
geplaatste afstempeling (9-1-1998) 
bevindt zich op de achterkant.
Enige tijd geleden werd vanuit de 
organisatie van slechtzienden aan de 
posterijen het verzoek gedaan om op 
de postzegels de waardeaanduiding 
ook in brailleschrift te plaatsen. 
De KPN (zoals de naam van de post 
tijdens het indienen van het verzoek 
nog luidde) vond de noodzaak van 
het plaatsen van het reliëfschrift 
op de postzegels niet zo groot: ‘Wij 
versturen post in brailleschrift gratis. 
Zendingen tot zeven kilo kunnen gra-
tis worden verzonden.’
Op de postzegel uitgegeven op 22 ja-
nuari 1985 naar aanleiding van het 

vijftigjarig bestaan van de Stichting 
Koninklijk Nederlands Geleidehon-
denfonds (K.N.G.F.) en ontworpen 
door Donald Janssen en Arja van 
den Berg, treffen we behalve de 
geleidehond Sunny ook brailleschrift 
aan (3). 
Je zou kunnen zeggen dat visueel ge-
handicapten zien met hun tastzin via 
het brailleschrift.
Aan een Zwitsers blokje uit 2003 kun 
je zien hoe slechtzienden hun omge-
ving ervaren (4). Voor ons is de tekst 
en de afbeelding nauwelijks zichtbaar. 
De visueel gehandicapten kunnen 
via het aangebrachte brailleschrift 
lezen dat de postzegels onder andere 
werden uitgegeven naar aanleiding 
van het honderdjarig bestaan van de 
Zwitserse blindenbibliotheek.
Louis Braille werd 200 jaar geleden 
geboren. Het brailleschrift is dit jaar 
180 jaar oud. Om deze twee feiten te 
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herdenken, is 2009 uitgeroepen tot 
het Louis Braillejaar. Op 10 januari 
2009 gaf TNT-Post het unieke postze-
gelvelletje Lees mee uit. Uniek omdat 
zowel ziende als niet ziende mensen 
dit vel kunnen lezen. Twee bijzondere 
technieken zijn hiervoor gebruikt. Het 
prikken van het reliëf voor het brail-
leschrift aan de voorzijde. Aan de 
achterkant staan de letters die aan de 
voorzijde van de postzegels ontbre-
ken (5).

FONOPOST

Begripsbepaling
Onder fonopost versta ik alle soor-
ten post waarbij gesproken teksten 
of ten gehore gebrachte muziek een 
rol speelt. Het geschreven woord is 
een belangrijk communicatiemiddel; 
het postbedrijf mag dan ook worden 
beschouwd als een communicatiebe-
drijf.

Grammofoonplaatje
Een gesproken tekst is echter nog veel 
persoonlijker en daarom gaf de PTT 
jaren geleden de mogelijkheid om 
grammofoonplaatjes in te spreken en 
deze te verzenden. In de jaren twintig 
van de vorige eeuw kon je op het Am-
sterdamse hoofdpostkantoor een ge-
sproken brief laten opnemen. Na een 
dag kon je het aluminium plaatje met 
je boodschap voor de geadresseerde 

bandje was te koop op het postkan-
toor. Een envelop van sterk papier, 
aan de binnenzijde voorzien van een 
beschermende laag van luchtkussen-
tjes, en verschillende bijlagen, werden 
meegeleverd. De prijs van het geheel 
was vijf gulden en daarvoor kon de 
cassettepost per luchtpost naar elk 
adres ter wereld verzonden worden. 
Cuba, Noord-Jemen en enkele Oost-
bloklanden lieten deze geluidsdragers 
niet toe. De envelop is te beschouwen 
als een postwaardestuk.
Voor de consument was het een on-
aangename verrassing dat de verkoop 
van de cassettepost met ingang van 
1 januari 1991 werd stopgezet. Het 
werd meegedeeld in de dagbladen in 
een advertentie van anderhalve regel. 
Op de postkantoren verklaarde het 
personeel dat er redelijk veel vraag 
was naar dit communicatiemiddel. De 
cassettes met bijbehoren die je nog in 
huis had, mochten worden opgebruikt 
zonder bijfrankering. Cassettepost is 
als postwaardestuk ook uitgegeven in 
Denemarken, Finland, Ierland, Noor-

ophalen en verzenden. Dit plaatje 
moest met een speciaal houten naald-
je worden afgespeeld. Zo’n naaldje 
moest je meezenden. Ze waren op het 
postkantoor te koop in zakjes van zes 
voor een kwartje per zakje.
Ik heb een onbespeelde (je kunt zeg-
gen postfrisse), fraai geïllustreerde 
grammofoonplaat van de Amerikaan-
se marine met verzendenvelop van het 
eind van de Tweede Wereldoorlog. 
Militairen konden daarop een bood-
schap inspreken, bestemd voor hun 
familieleden (6a en 6b).

Cassettebandje
Vergelijkbaar met de inspreekbare 
grammofoonplaat is de cassettepost. 
Het was veel eenvoudiger om een 
cassette in te spreken dan om een 
grammofoonplaatje op te nemen. 
Voor het laatste had je een studio (al 
was het dan een eenvoudige) nodig; 
een cassette opnemen kon je gewoon 
thuis doen.
In ons land werd de cassettepost 
ingevoerd op 1 november 1984. Het 
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wegen en Faeröer (7a-c).
De posterijen van Frankrijk en Groot-
Brittannië verkochten ook speciale 
enveloppen voor het verzenden van 
cassettes, maar deze moesten met 
postzegels worden gefrankeerd. Dit 
was dus te vergelijken met onze …

Muziekpost
Op 1 februari 1991 kwam de muziek-
post in de handel, speciaal bestemd 
voor het verzenden van cd’s. Onder 
het motto ’n Pakje waar muziek in zit, 
verstuur je voortaan vanuit de platen-
zaak, werd de muziekpost geïntrodu-
ceerd. Deze postvorm liep niet erg. 
Na korte tijd verwijderde een aantal 
platenzaken de muziekpost uit de col-
lectie en niet lang daarna blies deze 
fonopost de kraaienmars.

Argentijnse grammofoonplaat-
zegels
Argentinië gaf in 1939 een drietal 
postzegels uit om enveloppen waarin 
grammofoonplaten werden verzon-
den, te frankeren (Yvert 409/411) (8).

Postzegels in de vorm van 
grammofoonplaten
Een aantal jaren geleden vertelde ik 
u dat Bhutan een zevental postzegels 
had uitgegeven in de vorm van gram-
mofoonplaatjes die konden worden 
afgespeeld. Op deze sprekende 
postzegels werd de geschiedenis van 
het bergstaatje verteld en het volkslied 
gespeeld. Een opmerking die ik te 
horen kreeg, was, dat deze zegels toch 
nooit op brief zullen zijn gebruikt. 
Welnu, hier treft u een brief aan met 
deze geluidsdrager (9). Op deze brief 
ziet u bovendien ook nog één van de 
postzegels vervaardigd van bandstaal.

Toegift
Bij een concert wordt dikwijls een 
extra nummer gespeeld: een toegift.
Als afsluiting van deze sprekende en 
musicerende post laat ik u nog even 
genieten van een blokje uit Paraguay 
met erop gemonteerd een afspeelbaar 
grammofoonplaatje met de Galopera 
(10). <
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