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Filatelistische elementen 
Deel 24: Postwaardestukken

JAN CEES  VAN DUIN 

Inleiding

Eén van de twaalf fi latelistische 
elementen wordt gevormd door 
postwaardestukken. Postwaardestuk-
ken zijn poststukken die een fran-
keerwaarde hebben, veelal in de vorm 
van een opgedrukte postzegel; de 
verzender hoeft dus geen postzegel 

meer te plakken. Voorbeelden 
hiervan zijn briefkaarten (1), 
dubbele briefkaarten (met 
betaald antwoord, ‘kaartbrief’ 
e.a.) (2), voorgefrankeerde 
enveloppen (met opgedrukte 
postzegel) (3), postbladen (4), 
adreswijzigingskaarten (5), 
telefoonwijzigingskaarten (6), 
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briefkaart van arbeidslijsten (7, zie 
ook 16), en krantenbandjes (8). Ook 
zijn spoorwegbriefkaarten en aero-
grammen (luchtpostbladen) post-
waardestukken, deze zijn al in vorige 
hoofdstukken van ‘Filatelistische ele-
menten’ besproken. Daarnaast zijn er 
nog vele andere stukken met inge-
drukte zegels, veelal van buitenlandse 
posterijen, zoals pakketpostkaarten 
(9), postwissels (10), aangetekende 

stukken (11), telegramkaarten (12) 
of loterijkaarten (13).
Briefkaarten, adreswijzigingskaarten 
e.d. zonder opgedrukte zegel, en al-
leen gebruikt met opgeplakte zegels, 
een roodfrankering of dergelijke, zijn 
dus geen postwaardestukken.

Er zijn ook postwaardestukken, stuk-
ken die een frankeerwaarde hebben, 
zonder dat sprake is van een inge-
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drukte zegel. Bijvoorbeeld antwoord-
coupons (14). Een ander voorbeeld 
is een ansichtkaart met de geprinte 
tekst “port payé”: met de aankoop 
van de kaart is ook de frankering 
betaald (15).

Een lastige vraag is of een dienststuk 
(19) een postwaardestuk is. Als er 
sprake is van echte portvrijdom, dan 
is het mijns inziens per defi nitie geen 
postwaardestuk, immers voor fran-
keren hoeft niet te worden betaald, 
er is geen sprake van frankeerwaarde. 
Er is echter ook dienstpost die zonder 
postzegels te plakken kan worden 
verzonden, maar waarvoor wel port 
betaald moet worden: de Post houdt 
bij wat betaald zou moeten worden 
en rekent dat ook met ‘de dienst’ af. 
Dan is er dus wel sprake van frankeer-
waarde en kun je naar mijn mening 
spreken van een postwaardestuk.

Thematisch gebruik

Een postwaardestuk moet 
worden beschouwd als 
ware het een postzegel: 
het is alleen verzamel-
waardig als het onbescha-
digd is: geen scheurtje, 
geen nietje, geen gaatjes van een 
nietje of een ‘papierprikker’, geen 
ponsgaten, geen afgeknipte randjes 
e.d. Een uitknipsel van een postwaar-
destuk is dus een beschadigd stuk en 
niet toelaatbaar. Een postwaardestuk 
moet in een tentoonstellingsverzame-
ling, net als een postzegel, als geheel 
worden getoond en mag in principe 
niet gedeeltelijk worden verzonken.
Onbeschadigd, geen afgeknipte rand-

jes: inderdaad, absoluut. Hoewel… 
bij arbeidslijsten (16a, 16b en 16c) ligt 
het net iets gecompliceerder. In 1920 
kwam er een wet ten aanzien van de 
maximale arbeidstijd. Een arbeidslijst 
en de daaraan verbonden briefkaart 
moest identiek worden ingevuld en 
op het postkantoor worden afgege-
ven. De briefkaart maakt dus deel uit 
van de arbeidslijst, maar is bedoeld 
te worden afgescheurd: er is ook 
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een perforatie aangebracht. In feite 
wordt bij het afscheuren van de brief-
kaart het geheel van de arbeidslijst 
beschadigd, maar niet de briefkaart 
met de ingedrukte zegel. Gebruikte 
kaarten (7) zijn vaak aan de boven- 
en linkerzijde iets ingekort, dit om te 
voorkomen dat een rafelrand ont-
stond bij het afscheuren van de lijst. 
Zo’n gebruikte kaart, ooit onderdeel 
van een groter stuk en in feite dus 
beschadigd, kan, gezien deze achter-
grond, toch thematisch worden ge-
bruikt voor onderwerpen als sociale 
ontwikkeling of geschiedenis.

In een thematische verzameling moet 
datgene van het postwaardestuk wor-
den getoond waar het in het thema 
over gaat. Is dat de beeldzijde, dan 
moet die worden getoond (17) met 
een kopie (75%) van de ingedrukte 
zegel aan de andere zijde. In het alge-
meen is een net gebruikt postwaarde-
stuk te prefereren boven een ‘postfris’ 
postwaardestuk. Een postfris post-
waardestuk toont vaak zo ‘leeg’ op 
een blad. Als het niet om het post-
waardestuk gaat, maar alleen om het 
stempel waarmee de ingedrukte zegel 
is afgestempeld, mag de ingedrukte 
zegel met dat stempel wel verzonken 

worden getoond.

Van een postwaardestuk zoals dat 
algemeen verkrijgbaar was aan het 
postloket mag alle gedrukte (niet: 
geschreven!) tekst thematisch wor-
den gebruikt: voor- en achterkant 
(18a en b) en ook binnenkant (19), 
als het bijvoorbeeld een envelop of 
een (monster)zakje is. Nu zijn veel 
postwaardestukken thematisch niet 
interessant: de ingedrukte zegel is 
een zegel waarvan ook een gewone 

postzegel bestaat en voor de rest is 
zo’n kaart min of meer leeg of bevat 
thematisch oninteressante gedrukte 
tekst (postblad, briefkaart, kran-
tenbandje, adres- of telefoonwijzi-
gingskaart e.d.). Een voorbeeld van 
een thematisch wel zeer interessant 
‘saai’ postblad is een postblad dat 
gedrukte reclameteksten bevat; deze 
teksten mogen thematisch worden 
gebruikt (20). Een antwoordcoupon 
kan een interessant postwaardestuk 
zijn vanwege een afbeelding op de 
coupon zelf of vanwege een stempel 
dat is gebruikt (14).

Overigens is het toegestaan een uit 
een postwaardestuk geknipte, inge-
drukte zegel te gebruiken als fran-
kering. Zo’n echt gelopen gebruikt 
knipsel op een brief kan thematisch 
worden gebruikt. Maar waarom dat 
te doen? Het is dan veel fraaier ‘ge-
woon’ het postwaardestuk zelf in de 
verzameling op te nemen.

Van de Post en particulier

Er zijn drie soorten van frankering te 
onderkennen.
1  Het postwaardestuk is in zijn ge-

heel door de Post uitgegeven. Deze 
stukken zijn zonder meer toegela-
ten in een tentoonstellingsverza-
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meling (o.a. 1).
2  Het stuk is particulier gefabriceerd 

en daarna aan de Post aangebo-
den, om het van een zegelindruk 
te laten voorzien. Dit wordt bij de 
jurering ook zonder meer geac-
cepteerd, van wege de ‘bewilliging’ 
die de Post er kennelijk aan heeft 
gegeven. De Post had het immers 
ook om de een of andere reden 
kunnen weigeren en dan was het 
stuk er niet geweest.

3  Op een door de Post uitgegeven 
stuk inclusief zegelafdruk is later 
iets bijgedrukt (21).

In de praktijk is het soms lastig na te 

gaan tot welke van 
de drie categorieën 
een stuk behoort. 
Een aanwijzing kan 
worden gevonden 
in land en tijd. In de 

VS betreft het heel vaak particuliere 
bijdruk van categorie 3 (22a en b). 
Stukken van deze categorie 3 mogen 
absoluut niet gebruikt worden. 
Tenzij…: een uitzondering wordt 
gemaakt voor die stukken waarbij er 
een relatie is met het posttarief. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als door 
opgedrukte reclame de voorgefran-
keerde kaart tegen een lager tarief 
wordt verkocht dan die opgedrukte 
frankeerwaarde aangeeft (23).

Duitsland en Oostenrijk zijn aan het 
begin van de twintigste eeuw over-
spoeld door stukken uit categorie 

2. Vaak kan het met het blote oog 
worden gezien. Als de ingedrukte 
zegel scheef op het stuk zit en/of op 
een afwijkende plek, dat zal de post 
de ingedrukte zegel later hebben 
aangebracht en is de kans groot dat 
het een stuk is van de (toegelaten) 
categorie 2 (24). De Post heeft zelden 
of nooit vensterenveloppen uitgege-
ven, dus bij dergelijke stukken is er 
een goede kans dat er sprake is van 
een (bruikbare!) categorie 2. Als de 
letters in de reclame dezelfde kleur 
en lettertype hebben als (bijv.) het 
woord “Postkaart”, duidt dat ook 
op een aangeleverde kaart, dus 2e 
categorie. De jubileumbriefkaart van 
Po&Po is zo’n kaart, hoewel dat door 
de meerkleurendruk lastiger is om 
te zien: het logo is tegelijk met het 
zegelbeeld aangebracht in de postze-
geldrukkerij (25). <
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