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Filatelistische elementen
Deel 16: Militaire en oorlogspost

JAN CEES VAN DUIN

Inleiding

Portvrijdom is één van de fi latelis-
tische elementen. In dit hoofdstuk 
komen militaire en oorlogspost aan 
de orde. Voor militairen heeft in veel 
landen een systeem van portvrijdom 
bestaan. Hierna wordt de militaire en 
oorlogspost vooral beschreven uit-
gaande van de situatie in Nederland. 
Overigens is het gebruik van militaire 
en oorlogspost in andere landen veelal 
niet erg afwijkend.
In dit hoofdstuk zijn de afbeeldingen 
met een * met toestemming overge-
nomen van www.veldpost.nl. Mocht 
u van plan zijn Nederlandse Militaire 
Post te gaan verzamelen, dan kunt u 
zich aanmelden bij de Contactgroep 
Nederlandse Militaire Post: 
http://www.veldpost.info/.

Portvrijdom: veldpost/militaire 
post

Er zijn in Nederland al veldpoststuk-
ken van rond 1800. Het lakstempel 
(1*) of de handstempels (2) die 
de portvrijdom aangeven, kunnen 
vaak uitstekend thematisch worden 
gebruikt. De veldpostdienst is een 
oude, bijzondere, militaire postdienst. 
Deze staat naast ‘burgerlijke’ dienst-
post. Beide postdiensten werken ook 
samen, dit kan ook op één poststuk 
tot uitdrukking komen (3*).
In Nederland werd een eerste wet-
telijke regeling voor militaire post 
ingesteld tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Het opschrift ‘militair’ met 
de handtekening van de afzender in 
de rechter bovenhoek van de kaart of 
brief, plus de naam en het duidelijke 

militaire adres van de afzender waren 
voldoende voor portvrije verzending. 
De gegevens van de afzender (4: stem-
pel Fort Erfprins) zijn thematisch te 
gebruiken, immers deze gegevens zijn 
van postaal belang: dit legitimeert de 
portvrijdom. Deze eenvoudige manier 
van portvrij verzenden was spoedig 
aanleiding tot misbruik. Zo werden 
ook kaarten van particulieren naar 
militairen portvrij verzonden, maar 
dat was niet toegestaan.
Rond 1900 werd vanuit de verschil-
lende legerplaatsen en kampen ook 
post verzonden, zoals van het kamp 
Laren (5a: aangezien de kaart niet een 
expliciet voor militair gebruik uitgege-
ven en gebruikte kaart is, is de afbeel-
ding op de kaart (5b) niet thematisch 
bruikbaar). Op 20 september 1915 
kwam er een aangescherpte regeling. 
Deze heeft bestaan tot enkele jaren na 
de Tweede Wereldoorlog. Voordat de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd 
het leger gemobiliseerd. Ook uit de 
mobilisatietijd bestaan veldpoststem-
pels. Soms zijn deze stempels ook 
thematisch bruikbaar. Zo past in een 
verzameling over Groningen een stuk 
uit deze tijd met veldpoststempel 12, 
omdat dat stempel alleen is gebruikt 
in het veldpostkantoor in Groningen 
(6*).
Nederlandse militairen die na de 
Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden 
naar oorlogsgebieden, mogen hun 
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post portvrij naar huis sturen. Deze 
kreeg de vermelding ‘Veldpost Utrecht/
Port betaald’ (7*). Dit administratieve 
stempeltje had als enig doel straf-
portheffi ngen op portvrije post van mi-
litairen te voorkomen. Portvrije post? 
Niet echt. Voor militairen is de verzen-
ding van post frankeervrij, maar hier 
is geen sprake van portvrijdom: post 
‘in Utrecht gefrankeerd’ werd door 

het Ministerie van Defensie betaald. 
Het is toegestaan zo’n veldpoststuk 
te gebruiken in een tentoonstellings-
verzameling. Het gebruik kan thema-
tisch ook interessant zijn, omdat het 
kennis vereist: veldpoststempeldatum 
en –nummer geven aan waar de post 
vandaan komt, bijvoorbeeld veldpost 
49: Egypte, El Gohra.
Nederlandse militairen, gelegerd of 

op oefening in het buitenland, kun-
nen hun post via het veldpostkantoor 
tegen het binnenlandse posttarief 
verzenden. Hiertoe wordt een Neder-
landse zegel op het uit het buitenland 
afkomstige poststuk geplakt (8*), een 
frankeermachinestempel geplaatst 
(9*) of iets dergelijks. In feite zijn 
dit weer vormen van verkapte port-
vrijdom, althans van gedeeltelijke 
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frankeervrijdom: het Ministerie van 
Defensie betaalt het prijsverschil tus-
sen binnenlands en buitenlands ver-
keer aan de Post. Voor militairen uit 
andere landen gelden vaak overeen-
komstige regelingen. In Duitsland ge-
legerde Engelse militairen bijvoorbeeld 
verstuurden hun post naar Engeland 
gefrankeerd met een Engelse postzegel 
tegen een verlaagd tarief (10).
Bij bepaalde evenementen, ook in het 
binnenland, worden stukken verstuurd 
per veldpost (11). De thematische en 
fi latelistische waarde van deze stukken 
is in het algemeen gering (‘maakwerk’, 

geen echte militaire correspondentie 
met saaie, thematisch niet bruikbare 
stempels).

Zoals postwaardestukken een inge-
drukte frankeerwaarde hebben, zijn er 
ook stukken waar op direct of indirect 
gedrukt staat dat het betreffende stuk 
portvrij kan worden verzonden, zoals 
bij sommige militaire stukken waarop 
de letters FM (Franchise Militaire) 
gedrukt staan (12). Deze kaarten met 
gedrukte aanduiding FM, SM (Service 
Militaire), Feldpostkarte (13a en 13b) 
e.d. zijn thematisch ook bruikbaar 

voor de afbeelding op de kaart. Kaar-
ten met handgeschreven of gestem-
pelde tekst FM, Feldpost e.d. zijn niet 
bruikbaar wat betreft de afbeelding 
op zo’n kaart. 
Neem geen niet echt gelopen voor 
militair gebruik gedrukte kaarten (14) 
op. Militaire en oorlogspost wordt 
door het gebruik pas fi latelistisch 
interessant: deze ongebruikte kaarten 
zijn immers geen postwaardestukken 
(geen vooruitbetaalde port d.m.v. een 
ingedrukte zegel of dergelijke).
Militaire luchtpostbladen, bijvoor-
beeld uit de tijd van de ‘politionele ac-
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ties’ in Nederlands Indië (15a) zijn wat 
betreft de gedrukte tekst (en postale 
stempels, stroken e.d.) thematisch 
bruikbaar. De gewone brieven bieden 
in het algemeen weinig thematische 
aanknopingspunten. De met Kerst 
verzonden brieven verdienen bijzon-
dere aandacht (15b, binnenzijde).

Zegels specifi ek voor militaire 
post

In een aantal landen, zoals Finland, 
stelt de overheid postzegels beschik-
baar aan militairen zodat ze kosten-
loos kunnen corresponderen. In an-
dere landen bestaan zegels die korting 
geven op briefport (16, België). In het 
buitenland zijn ook gratis etiketten 
verstrekt met de tekst “Soldatenbrief”. 
In Zwitserland kent men nog steeds 
de zogenaamde ‘soldatenzegels’ (17), 
maar dat zijn sluitzegels en geen ver-
vanging voor postzegels. Dat was ook 
niet nodig, militairen hadden immers 
portvrijdom.

Geïnterneerdenpost

Als militairen in oorlogstijd in een 
neutraal land terechtkomen, moeten 
ze worden geïnterneerd. Rond 1906 
besliste de UPU dat geïnterneerde 
militairen portvrijdom zouden hebben 
net als militairen in actieve dienst.
In Nederland kennen we de interne-
ringszegels van 1916 (18). Dit zijn 

feitelijk geen postzegels, want geïnter-
neerdenpost is portvrij: een stempel 
“Portvrij / Franc de Port / Millitaires 
étrangers internés dans les Pays-Bas” 
(19) volstond. De interneringszegels 
dienden ter controle op de regel dat 
maximaal twee brieven per maand 
door een geïnterneerde mochten wor-
den verstuurd.
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Krijgsgevangenenpost

Net als geïnterneerde militairen 
hebben ook krijgsgevangenen recht 
op portvrijdom. Vaak zijn deze 
stukken thematisch slecht bruikbaar, 
zij het dat soms bijvoorbeeld het 
censuurstempel van het kamp een 
aanknopingspunt biedt (20). Omdat 
er in oorlogstijd doorgaans geen 
rechtstreekse verbinding bestaat 
tussen de strijdende partijen, 
wordt deze post meestal via het 
Internationale Rode Kruis in Genève 
verzonden. Rode Kruisdocumenten 
(21) zijn thematisch goed te 
gebruiken.

Particuliere oorlogspost

In oorlogstijd dragen particuliere 
poststukken ook sporen van die 
oorlogen. Post kan bijvoorbeeld niet 
worden bezorgd omdat de verbindin-

gen verbroken zijn (22) of omdat de 
post moet worden omgeleid (23). Er 
kan ook sprake zijn van censuur op 
particuliere post gedurende een oor-
log, zowel van militaire (24) als van 
civiele censuur (25). <
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