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Filatelistische elementen
Deel 15: Portvrijdom

JAN CEES VAN DUIN

Inleiding

Portvrijdom is één van de twaalf 
fi latelistische elementen. Portvrij-
dom is het recht om poststukken te 
verzenden zonder betaling aan de 
postdiensten. Veel gezagsdragers 
hadden in het verleden het recht van 
portvrijdom. In ruil voor een vrije 
doortocht over hun grondgebied 
bedongen de machthebbers gratis 
vervoer van hun post. In de loop der 
jaren kregen niet alleen vorsten en 
hun overheden, maar ook kerkelijke, 
wetenschappelijke, weldadigheids- 
en overheidsinstellingen dit recht. 
Portvrijdom betekent dat er helemaal 
niet hoeft te worden betaald voor het 
versturen van de post. De Post was in 
de tijd dat de portvrijdom bestond, 
veelal een staatsbedrijf. Bij volledige 
portvrijdom was de postbezorging 
weliswaar gratis voor de verzender 
en de ontvanger, de kosten van de 
bezorging van die stukken kwamen 
feitelijk dus voor rekening van de 
belastingbetaler. 

In Nederland werden vóór 1850 de 
instellingen die portvrijdom geno-
ten, vermeld op lijsten die werden 
vastgesteld door de minister van 
Financiën. Met de Postwet van 1850 
en met verschillende Koninklijke 

Besluiten werd het recht op portvrij-
dom zeer ingeperkt. In 1924 werd bij 
wet besloten tot de opheffi ng van de 
portvrijdom voor openbare en kerke-
lijke doeleinden. Enkele groeperingen 
bleven portvrijdom behouden, maar 
zij moesten een register bijhouden 
over de gevoerde correspondentie, 
waarover een fi nanciële regeling werd 
getroffen door de PTT. In Zwitserland 
werden van 1911 tot 1954 port-
vrijdomzegels (timbres de franchise) 
gebruikt. Portvrijdomzegels met een 
controlenummer van de portvrijdom-
genietende instantie kunnen naar die 
instantie worden herleid (1). Zo’n 
zegel is goed bruikbaar in een thema-
tische verzameling voor een thema 
in relatie tot de betreffende port-
vrijdomgenietende instantie. Ook 
Spanje en Portugal hebben diverse 
soorten portvrijdomzegels uitge-
geven. De portvrijdom werd bijna 
overal afgeschaft in verband met het 
vele misbruik dat werd gemaakt van 
het portvrij versturen van stukken, 
bijvoorbeeld door privépost mee te 
sturen.

Dat onder bepaalde omstandigheden 
poststukken zonder het plakken van 
een postzegel mogen worden verzon-
den, betekent lang niet altijd dat er 
sprake is van portvrijdom. Voorbeel-

den waarbij verzonden stukken niet 
worden gefrankeerd, maar waar wel 
voor wordt betaald zijn:
>  er wordt betaald door de ontvan-

ger van het stuk: in de tijd voor de 
introductie van postzegels was het 
gebruikelijk dat de ontvanger van 
post betaalde; 

>  de portokosten zijn vooraf aan de 
Post betaald: het stuk wordt niet 
gefrankeerd, alleen de mededeling 
van dit feit wordt vermeld op het 
poststuk;

>  de portokosten van meer stukken 
tegelijk worden in één keer ach-
teraf betaald op basis van een re-
gistratie van de aantallen en aard 
van de stukken die zijn verzonden; 
de stukken zelf worden niet gefran-
keerd.

In ‘Filatelistische elementen nr. 15’ 
wordt vooral ingegaan op de ‘echte’ 
portvrijdom: dienstpost, post van en 
naar het Koninklijk Huis, post van 
kerken en braillepost. In ‘Filatelisti-
sche elementen 16’ op militaire- en 
oorlogspost zoals veldpost, krijgs-
gevangenenpost en geïnterneerden-
post. In ‘Filatelistische elementen 
17’ komen (onterecht vaak onder 
Portvrijdom gerangschikt) frankering 
bij abonnement, port betaald en 
betaald antwoord aan bod.

Dienstpost

Met dienstpost wordt veelal gedoeld 
op post van de overheid, post waar-
op geen postzegel hoefde te worden 
geplakt. Bij het Koninklijk Besluit van 
22 september 1875 werden eisen 
gesteld aan het gebruikmaken van 
portvrijdom, zoals dat duidelijk moet 
zijn aangegeven wie de verzender 
is, of namens wie wordt verzonden, 
inclusief handtekening (2). Als een 
dienstbrief en de inhoud tegelijkertijd 
zijn gedrukt, is het geheel bruikbaar 
voor een thematische verzameling, 
dus ook de inhoud van de kaart of 
brief. Als door het overheidsorgaan 
(de burgemeester, het gemeentebe-2
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stuur e.a.) de portvrijdomaanduiding 
is geschreven, is de tekst niet thema-
tisch bruikbaar. De gegevens van de 
afzender zijn wel altijd bruikbaar, 
immers de afzender legitimeerde de 
portvrije verzending. Dienstpost was 
post tussen overheid(instellingen) 
onderling (2) en post van de 
overheid(instellingen) naar burgers 
en particuliere bedrijven (3).

De overheid mocht toen de portvrij-
dom was beëindigd, haar post als 
dienstpost blijven verzenden. Dat 
hield in dat men de poststukken niet 
hoefde te frankeren, maar moest 

versturen in enveloppen voorzien van 
het woord DIENST en een nummer 
(4). De naam van de overheidsinstel-
ling die een stuk verzendt, is vaak 
vermeld naast het woord Dienst. Ook 
mocht men in het geval van drukwerk 
het poststuk zelf voorzien van deze 
gegevens. Op basis van steekproeven 
werd de port verrekend met de Post. 
Overigens was men niet verplicht de 
post zo te verzenden, gewone franke-
ring met postzegels of frankeermachi-
nestempels was mogelijk (5) of zelfs 
verplicht, bijvoorbeeld voor verzen-
ding naar het buitenland (6).

Op 1 januari 1984 kwam er defi nitief 
een einde aan dit systeem van dienst-
post en ging de overheid massaal 
over op frankeermachinefrankering.

Post van en naar het Koninklijk 
Huis

‘Gewone’ binnenlandse correspon-
dentie verzonden door of gericht aan 
het Koninklijk Huis kende portvrij-
dom tot 1 januari 1971. Aanteken-
recht en expresserecht moesten wel 
worden voldaan. Het Koninklijk 
Huis verstuurde zijn post met de 
aanduiding “Dienst van het Konink-
lijk Huis”, veelal voorzien van een 
aanduiding door of namens welk lid 
van het Koninklijk Huis of ambtelijke 
dienst van het Koninklijk Huis de 
brief werd verzonden (7). Een even-
tueel vignet op de achterzijde van de 
brief (8) is thematisch niet bruikbaar.

Vanaf 1971 moet de post van en naar 
het Koninklijk Huis normaal worden 
gefrankeerd. Het Koninklijk Huis 
gebruikt daarvoor veelal frankeerma-
chines (9). 

Post van kerken

In het begin van de negentiende eeuw 
werd aan een aantal kerken portvrij-
dom verleend. Dit geschiedde zowel 
in Nederland als in het buitenland 
(10). Bij de opheffi ng van alle port-
vrijdommen in 1924 werd besloten 
de kosten van verzending van stuk-
ken betreffende de kerkelijke dienst 
ten laste van de begroting van het 
Ministerie van Financiën te brengen, 
zodat er voor de kerken materieel 
niets veranderde. In artikel 29 van het 
Postbesluit 1955 werd bepaald dat 
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“de voorschriften inzake de dienst-
stukken de openbare dienst betref-
fende, mede van toepassing zijn op 
de door de Minister van Financiën 
aangewezen briefwisseling betref-
fende de kerkelijke dienst”. 

Op 1 januari 1984 zou de dienstpost 
voor kerkelijke instanties eindigen, 
maar er waren nogal wat compli-
caties. Op 7 december 1983 werd 
de wet van kracht betreffende het 
beëindigen van de ‘Financiële verhou-

ding tussen Kerk en Staat’. De kerken 
behielden aanvankelijk tot 1 juli 1984 
de (verkapte) portvrijdom. De Kerken 
kregen een ‘Tijdelijke Frankeerrege-
ling Kerken’ (11). Deze regeling, die 
alleen van toepassing was op cor-
respondentie die rechtstreeks be-
trekking had op de kerkelijke dienst, 
dus niet privéaangelegenheden van 
kerkelijke ambtsdragers e.d., zou tien 
jaar duren: pas vanaf 1 januari 1994 
moesten de kerken ‘gewoon’ postze-
gels plakken. 

Braillepost

Het was oorspronkelijk een Zwitsers 
idee om braillepost voor blinden 
gratis te laten zijn. Het brailleschrift 
was al lang geleden uitgevonden en 
het was een uitkomst. Maar distribu-
tie van brailleboeken en tijdschriften 
was erg duur. Het Zwitserse idee van 
blindenportvrijdom is later, via de 
Wereldpostvereniging, wereldwijd 
verbreid. Brailledrukwerken worden 
nu volgens internationale afspraak 
portvrij of tegen een lager post-
tarief verzonden, waarbij overigens 
voor bijzondere postdiensten zoals 
luchtpost, aantekenen e.d. vaak wel 
een zekere vergoeding moest worden 
betaald (12). In het internationale 
verkeer spreekt men van ‘cécogram-
mes’; cécographie is het Franse woord 
voor blindenschrift.
Vóór 1971 bestond er in Nederland 
een gereduceerd tarief voor blinden-
post; de frankering varieerde van 
een halve cent per 300 gram tot één 

7

8

9

10

11

Th1204_16-19 FilaElementen-Vikin18   18 30-08-2012   09:51:18



THEMA NVTF  • 19 •  SEPTEMBER 2012

cent per kilogram (13, met dank aan 
René Hillesum). Toen in 1980 de 
cent werd afgeschaft – ook de rode 
zegel van 1 cent uit 1946 – werd het 

0 cent. Sinds 1971 is de verzending 
kosteloos, zowel naar binnenlandse 
als ook naar buitenlandse bestem-
mingen; het gewicht is gebonden 

aan een maximum van 7 kg. Voor 
verzending per luchtpost is luchtrecht 
verschuldigd volgens een voordelige 
posttarieftabel. <
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