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Filatelistische elementen
Deel 19: Scheepspost
Inleiding
‘Poststukken’ is één van twaalf filatelistische elementen. Een onderdeel

daarvan zijn scheepspoststukken.
Andere onderdelen, zoals trein- en
luchtpost, worden behandeld in andere afleveringen.

In de tijd van ‘voor de postzegels’ (zie
ook aflevering 2, EO-filatelie) werden
brieven soms aan schepen meegegeven. Zowel nationale als internationale binnenvaart en zowel zeevaart
over kortere afstanden als intercontinentale zeevaart. Heel oude brieven
waren vaak voorzien van aantekeningen betreffende het vervoer of van
een enkele afkorting als ‘d.G.g.’ (dien
God geleide). Thematisch interessant!
In de eerste helft van de negentiende
eeuw voeren er stoomschepen. Die
maakten sneller vervoer en over
grotere afstanden mogelijk dan
bijvoorbeeld een trekschuit. Ook de
stoomschepen namen tegen betaling
post mee. Op het poststuk werd dit
vermeld (1 en 2).
Intercontinentale brieven per schip
waren toch lang onderweg. Rond
1840 lukte het de Engelsen een
geregelde landmailverbinding van
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Singapore naar Europa tot stand
te brengen, die een tijdwinst van
ongeveer een maand opleverde. Ook
vanuit Nederlands-Indië kon worden
aangesloten, tegen een hoog tarief:
het port bedroeg ƒ 2,- tegen ƒ 0,60
voor een zeebrief. Op zeepost kwam
het stempel “zee-brief ” (3), “zeepost”(4), e.d.
Tegenwoordig wordt vrijwel alle post
van en naar verre bestemmingen per
vliegtuig vervoerd en is van zeepost
nauwelijks meer sprake. Tot enkele
jaren geleden was dat wel het geval:
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veel post naar overzeese bestemmingen werd per schip vervoerd
omdat dit, zeker voor pakketten, veel
goedkoper was dan luchtpost. Voor
zover de zeepost in gesloten postzakken plaatsvond, was het aan de
poststukken niet te zien dat het zeepost betrof. Dit in tegenstelling tot
luchtpost, waar altijd de aanduiding
luchtpost op moest staan.

7

Scheepsbrieven (paquebot) en
scheepsstempels
Een schip op zee vormt een stukje
territorium van het land van herkomst van het schip. Op
een schip mag men dus
ook de postzegels van
dat land waartoe het
schip behoort gebruiken.
Poststukken worden op
het schip gefrankeerd en
meestal ook afgestempeld

(5). Vervolgens worden die stukken in
een buitenlandse haven afgedragen
aan een schip van (vaak) dezelfde
maatschappij dat op de terugreis is,
of worden die stukken aan de lokale
post overgedragen (6). Ligt een schip
in een buitenlandse haven, dan zijn
de zegels van het herkomstland van
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het schip
daar aan land
natuurlijk niet
9 geldig. Toch
kunnen de op
het schip gefrankeerde poststukken
in het aankomstland als normaal
gefrankeerde poststukken worden behandeld op grond van een overeenkomst van de Wereldpostvereniging
(UPU). Er komt een speciale aanduiding op het poststuk, zoals ‘paquebot’, ‘posted on high sea’, ‘posted at
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sea’, ‘posted on steamer’, ‘déposé en
mer’. Zo kunnen de afstempeling en
de postzegels uit verschillende landen
komen (7).
Zeepost werd ook verstuurd via een
‘postagent’. Stukken kregen een
bijzonder afstempeling, aanvankelijk met alleen de vermelding van de
route, zoals Rotterdam-Batavia, of
soms ook met de scheepsnaam als
nevenstempel (8). Ook bestaan stempels van postagenten in bepaalde
steden, zoals Singapore (9).
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Er bestaan zeer uiteenlopende
scheepsstempels. Bijvoorbeeld alleen
van het schip (10), van het schip met
datumaanduiding (11), of van het
traject (12).
Grote Nederlandse scheepvaartmaatschappijen waren o.a. de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland,’ de Holland-Amerika Lijn, de Rotterdamse
Lloyd en de Holland West-Afrika Lijn.
Bij deze maatschappijen werden ook
zegels met perfins gebruikt met de
bedrijfsnaam. Dat is natuurlijk niet
altijd scheepspost, maar kan ook
‘gewone’ kantoorpost zijn. Thematisch interessant is een perfin van een
Nederlandse maatschappij zoals de
NASM in een buitenlandse zegel (13).

Scheepspost werd ook wel (ongefrankeerd) afgegeven op het buitenlandse
kantoor van de Nederlandse scheepvaartmaatschappij. De betreffende
stukken kregen dan een postzegel van
het land van de haven (13).
Naar schepen toegezonden post is
schaarser dan vanaf schepen verzonden post. Een schip op zee was, zeker
vroeger, met post lastig te bereiken;
de post moest in een haven worden
opgehaald. Regelmatig was bij de
aankomst van de post aldaar het
schip al weer vertrokken, of was de
geadresseerde niet (meer) op het
gedachte schip. Thematisch zijn deze
stukken overigens niet te gebruiken
vanwege hun bijzondere bestemming
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als een schip als er geen stempels
of postale aanwijzingen op staan,
immers alleen adresgegevens kunnen
niet worden gebruikt als thematisch
element. Post naar schepen kan wel
heel goed bruikbaar zijn als op het
poststuk een aankomststempel met
scheepsnaam is geplaatst (14).
Scheepspost op regionale,
kortere trajecten, veerdiensten
Scheepspost betreft niet alleen overzeese post. Trekschuiten vervoerden
destijds niet alleen passagiers en goederen, maar ook brieven. Men kan
daarom veel brieven uit de achttiende
eeuw aantreffen met een aantekening
als ‘Met de schuit van … uur’, ‘met
de morgen schuijt van … Post tot
Utrecht betaald’ (15) e.d.
Andere scheepspoststukken zijn
beurtvaartadressen (geregelde bin-
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nenvaart) (16), scheepsvrachtbrieven, e.d. Deze stukken betreffen het
vervoer van goederen door erkende
vervoerders, ze zijn thematisch bruikbaar. Ook veerdiensten gebruiken
(scheeps)stempels, zoals de veerdienst Enkhuizen- Stavoren (17).
Zeeschepen kunnen niet altijd aanlanden bij kleinere eilanden omdat er
geen of slechts ondiepe havens zijn.
Het kan zijn dat dan een zeeschip
voor anker gaat en de post vanuit
het schip per kano aan land wordt
gebracht. Zo’n poststuk kan dan ook
een bijzonder stempel krijgen (18).
Inderdaad bijzonder; toch is zo’n
stuk niet altijd een aanwinst in een
verzameling, de stempels lijken eerder
een commerciële functie te hebben
dan een filatelistische.
Scheepszegels
Een oude scheepspostzegel is die van
het schip Lady McLeod. Kapitein
David Bryce gaf in 1847 een zegel uit

voor de tochten tussen Trinidad, Port
of Spain en San Fernando (19). Het
gebeurt niet veel dat een particuliere
uitgifte in alle belangrijke catalogi
opgenomen wordt, meestal wordt
zo’n zegel of serie als ‘cinderella’
uit de filatelistische naslagwerken
gehouden. Een beroemde uitzondering op deze regel is de kleurrijke
HAPAG-zegel, die van 1875 tot 1879
door de Duitse rederij ‘HamburgAmerikanischen-Pakketfahrt-AktienGesellschaft’ met toestemming van
de Duitse Rijkspost werd uitgegeven
(20). Dit verklaart waarom de zegel
toch een min of meer officiële status
heeft gekregen. Binnen Europa
zijn verder bekend de zegels van de
‘Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft’; deze zegels zijn erg schaars,
zeker op een poststuk (let op: veel
vervalsingen). Hoewel alle scheepszegels particuliere zegels zijn, ze zijn
niet door een officiële postdienst
uitgegeven, misstaan zegels als de
HAPAG-zegel niet in een thematische
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postzegelverzameling (met de juiste
filatelistische informatie). Modernere
scheepszegels, die in feite souvenirs
zijn voor de post die op een bepaald
schip is gepost, misstaan wel in zo’n
verzameling.
Een bijzondere vorm van scheepszegels zijn de ‘drijvende brandkastzegels’. Na de Eerste Wereldoorlog
bevonden zich nog veel mijnen op
zee. Regelmatig zonken schepen als
gevolg van een aanvaring met een
zeemijn. Om belangrijke en waardevolle pakketten tijdens de vaart te
beschermen, werden speciale brandkasten ontwikkeld. Deze brandkasten
stonden op het dek en zouden bij
een scheepsramp aan de oppervlakte
komen drijven en licht- en geluidssignalen afgeven. Men kon zendingen
van waarde tegen extra betaling in
deze drijvende brandkasten meegeven. Hiervoor werden in Nederland
speciale postzegels uitgegeven (21);
deze werden gebruikt in de periode
tussen 1 februari 1921 en 1 september 1923.
Tot slot
Al het vorenstaande over scheepspost
is met name geschreven vanuit Nederlands perspectief. Vanzelfsprekend
zijn er zeer veel andere landen met
een uitgebreide scheepspost(geschie
denis) en met uitgebreide thematisch
filatelistische mogelijkheden. <
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