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Filatelistische elementen
Deel 22: Telegrammen
Inleiding
Een telegram wordt ook beschouwd
als een poststuk. Poststukken vormen
één van de twaalf filatelistische elementen. Een telegram is een prachtig
element in een thematische verzameling.
Vanaf 1852 werden in Nederland
telegrammen aangenomen, verstuurd
en bezorgd door de Rijkstelegraaf,
later PTT. Telegrammen zijn in
onbruik geraakt door de komst van
de fax en later ook de sms en e-mail.
Hierdoor kunnen berichten sneller en
goedkoper verzonden worden. In o.a.
Nederland en België bestaan nog wel
commerciële telegramdiensten; zij
worden gebruikt voor o.a. gelukstelegrammen en door o.a. deurwaarders.
Het Indiase telecombedrijf Bharat
Sanchar Nigam stopte, na 160 jaar,
‘de laatste grote telegramdienst ter
wereld’ in 2013. Die dienst verstuurde de laatste jaren nog 5.000
telegrammen per dag, maar was sterk
verlieslatend en moest dus stoppen.
Telegrammen
Een telegram is een (meestal) betaald bericht dat over een openbaar
telecommunicatienetwerk wordt
verstuurd. Aanvankelijk was dat

1a

per telegraaf (verreschrijver), maar
naarmate de techniek vorderde ook
per telefoon, telex, radio of elk ander
geschikt telecommunicatiemiddel.
De berichten werden genoteerd en
op een speciaal papier geschreven,
getypt of (als strookje) geplakt.
Een telegram wordt veelal verzonden
in een speciale envelop. In beginsel
zijn het telegram en de envelop verzamelwaardig en thematisch bruikbaar,
vooral als er een gedrukte afbeelding
op de envelop en/of het telegram
aanwezig is (1a en 1b). Er bestaan
ook telegrammen die uitsluitend uit
een gevouwen formulier bestaan,
waar op de buitenzijde het adres
wordt vermeld (2a en 2b). De geschreven tekst, of in strookjes opgeplakte
tekst, is thematisch niet bruikbaar.
Een bijbehorende sluitzegel is (2a),
voor zover die bevestigd is aan het telegram, is thematisch wel bruikbaar.
Een losse sluitzegel niet.
Een telegram bestaat in het algemeen
uit drie onderdelen:
• de ambtelijke inleiding of ‘kop’ met
het kantoor
van verzending, een
volgnummer,
het woordenaantal en de
datum en tijd
van aanne-
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ming en eventuele dienstaanwijzingen zoals ‘urgent’ en ‘lx’ (afleveren
op een luxe formulier),
• het afleveradres en
• de inhoud en eventuele ondertekening.
Omdat bij telegrammen per woord
betaald wordt, is het zaak de tekst zo
kort mogelijk te houden. Leestekens
als punten en komma’s worden als
een woord gerekend en zijn daarom
weinig gebruikt.
Gewone telegrammen werden behalve zakelijk, ook wel voor felicitaties
gebruikt. Speciale telegrammen, met
opdrukken voor historische gebeurtenissen (3) of voor speciale gelegenheden kwamen later. Gelukstelegrammen (4a en 4b) werden in Nederland
ingevoerd in 1924. Net zoals in het
buitenland gebeurde, bestemde de
Rijkstelegraaf een deel van de toeslag op de gelukstelegrammen voor
goede doelen op het gebied van het
jeugdwerk. De Dienst voor geluktelegrammen werd op 11 oktober 1943
wegens papierschaarste stopgezet.
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Om het telegraafverkeer niet onnodig
te belasten werd in 1944 zelfs een
verbod ingesteld om gelukwensen en
rouwbrieven via gewone telegrammen te verzenden. In 1947 kwam een
einde aan dit verbod. De Dienst voor
geluktelegrammen werd heropend op

1 oktober van dat jaar.
De Telegraafdienst van
PTT Telecommunicatie
werd in 1983 de PTTBerichtendienst. Jaarlijks
werden in Nederland
toen nog één miljoen
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telegrammen verwerkt. In 1994 werd
de uitvoering van de dienst uitbesteed aan EMS, de koerier van PTT
Post. Om het verzenden van telegrammen te stimuleren, werd in 1995
het assortiment telegramformulieren
geheel vervangen en ook sterk uitgebreid. Of het nu een geboorte betrof,
een kinderfeestje, een huwelijk of een
overlijden, voor elke gelegenheid was
een bijzondere omslag beschikbaar.
Deze formulieren bleven voor een
groot deel tot 31 augustus 2001 in
gebruik. Vanaf 1 september 2001
verzorgt het bedrijf Unitel een bezorgdienst voor telegrammen via internet.
Naast telegrammen door de reguliere
telegraafdienst zijn er verschillende
vormen van bijzondere telegrammen.
• Een bijzondere vorm van een

telegram is het scheepstelegram,
bijvoorbeeld via Radio Scheveningen. Nog tot in de jaren vijftig in
Nieuw-Guinea via Hollandiaradio
via een binnenlands kuststation
met verschillende tarieven naar
schepen onder Nederlandse vlag
of Indonesische vlag, naar militaire
schepen of naar ‘vreemde’ schepen.
Een zeer bijzonder voorbeeld is een
telegram dat is opgenomen door
het ‘Apostolaat ter zee’ in Rotterdam, kort na de oorlog (5a en 5b).
• Een andere vorm van een telegram
is een kaarttelegram (6 en 7); kaarttelegrammen bestaan in verschillende vormen.
• Een radiobrief (8) kan ook worden
gezien als een telegram. Hier betreft
het een opgetekend radiobericht
van het ene schip naar het andere
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(veelal van dezelfde scheepvaartmaatschappij), varend in tegengestelde richting, tevens zijnde de
richting van de bestemming van het
bericht. Zo kon het bericht relatief
snel de geadresseerde bereiken.
• Een ‘Rijkstelegraaf Antwoordbewijs’
is eveneens een bijzondere telegramvorm. Het is in feite een postwaardestuk: het recht is vooruitbetaald. Het document is geldig tot
drie maanden na afgifte (9a en 9b).
Telegrammen en telegramkaarten
werden in de tweede helft van de
negentiende eeuw ook wel per buizenpost (pneumatische telegraaf)
verstuurd in grote steden als Berlijn,
Parijs (10), Londen of New York.
Telegramzegels
(telegraafzegels)
Voor het voldoen van de kosten van
een telegram werden, naast contante
betaling, tot 1920 telegramzegels
gebruikt (ook telegraafzegels genoemd). De zeskantige zegels (11)
werden op telegramformulieren
geplakt met een bestemming binnen
Europa. Feitelijk zijn dit fiscaalzegels,
die vaak thematisch-filatelistisch niet
interessant worden geacht.
Telegraafzegels mochten soms van de
postale autoriteit ook voor reguliere
post worden gebruikt. Ook hebben
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‘gewone’ postzegels dienst gedaan als
telegraafzegel. Een dergelijk gebruik
is te herkennen aan het gebruikte
telegraafstempel. Voor de meeste
filatelisten zijn telegraafzegels slechts
dan interessant als zij voor het voldoen van porto op ‘gewone’ post zijn
gebruikt.
De telegramformulieren bleven
- nadat de zegels meestal met een gekleurd potlood en/of een ponsgaatje
ongeldig waren gemaakt - in het bezit
van de posterijen. Het was in die
tijd voorschrift van de Minister van
Financiën dat de ontwaarding van
deze zegels met een doorslagwerktuig
moest gebeuren, waarbij het waardegetal kenbaar moest blijven. Het
diagonale kruis met inkt of blauw
potlood werd weer door een andere
ambtenaar aangebracht. Die voerde
de controle uit op zowel vervalsingen als op de ontwaarding. Van de
Nederlandse telegramzegels zijn geen
oplagecijfers bekend, maar erg groot
zijn de aantallen niet, omdat het gebruik van de zegels nooit erg populair
is geweest. Men moest bij het plakken van deze zegels namelijk eerst zelf
de kosten van het telegram berekenen, een bezigheid die men liever aan
de beambte overliet, waarna men
contant betaalde. Tot 1902 kwamen
de zegels - gebruikt - via Rijksveilingen in verzamelaarhanden.
In 1911 werd bepaald dat de ontwaarding met een dagtekenstempel
mocht gebeuren.
Telegramzegels ontwaard met een
dagtekenstempel kunnen eigenlijk niet in handen van het publiek
terecht zijn gekomen. Telegrammen
bleven namelijk met de aangehechte
zegels bij de telegraafkantoren en
werden na een wettelijke periode
vernietigd. Wel werden gedurende
een aantal jaren de zegels van de telegrammen afgehaald en in openbare
veilingen verkocht. In 1911 gebeurde
dit echter niet meer.
In zeer vele landen zijn telegramzegels
uitgegeven (12). In sommige landen
zijn ook gewone zegels met het stempel ‘telegraaf’ of iets van dien aard
gebruikt. In Groot-Brittannië werden
al in 1851 door de Electric Telegraph
Company formulieren met een waardestempel (van 1 shilling) uitgegeven.
In 1853 verscheen daar een opplakbare zegel van 1 shilling van de English
and Irish Magnetic Telegraph Company,
gevolgd door zegels van verschillende andere maatschappijen. De
eerste officiële telegraafzegels van de
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Britse staat verschenen in 1861 in
Brits-Indië. Ze werden alleen gebruikt
in plaatsen waar geen telegraafkantoor was. Afhankelijk van het aantal
woorden werd een aantal zegels op
het telegram geplakt, waarna dat dan
met de post naar het dichtstbijzijnde
telegraafkantoor werd gezonden. In
plaatsen waar wel een telegraafkantoor was, werden deze zegels niet
gebruikt. In Groot-Brittannië werden
ook militaire telegraafzegels gebruikt
(13). In 1864 kwamen telegraafzegels
In Pruisen en Spanje (14). Bekend
zijn ook de telegraafzegels die in
Beieren van 1870 tot 1876 werden
uitgegeven.
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Telefoonzegels
In Nederland zijn geen telefoonzegels
uitgegeven, in andere landen als in
België in 1890 wel (15). Telefoonzegels werden gebruikt om te betalen
voor een telefoongesprek in een
openbaar telefoonkantoor, toen er
nog geen munttelefoons waren. Telefoonzegels zijn feitelijk ook fiscaalzegels en filatelistisch niet interessant.
Airgraph en V-mail
Bij telegrammen wordt tekst overgezet van het ene medium naar het andere. Dat gebeurt ook met airgraphs
en V-mail. Een tekst (soms ook met
afbeeldingen) wordt gefotografeerd,
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de negatieven worden (per luchtpost)
verzonden, en de latere afdruk per
post bezorgd. Airgraph- en V-mail
enveloppen en -briefafdrukken zijn
thematisch verzamelwaardig.
De airgraph (16) werd uitgevonden

in de jaren 1930 door de Eastman
Kodak Company als een middel om
het gewicht en volume van de post
door de lucht vervoerd te beperken.
De airgraph formulieren, waarop
de brief werd geschreven, werden
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gefotografeerd en vervolgens verzonden als negatieven op rollen microfilm. Op de bestemming werden de
negatieven afgedrukt op fotopapier
en geleverd als airgraph-brieven via
de normale (militaire) post. In 1941
werd een dienst ingesteld tussen
Engeland en Egypte. Het gebruik van
de airgraph was niet gerantsoeneerd
en de verzending werd vastgesteld op
drie pence (3d). Hoewel de airgraph
meteen populair was, is het gebruik
beperkt gebleven vanwege het gebrek
aan privacy en omdat hij maar uit
één blaadje bestond en er dus geen
lange berichten op konden worden
geschreven. De airgraphdienst werd
later uitgebreid naar vele andere landen en continenten.
V-mail (17), de afkorting van Victory
Post, is gebruikt tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Amerika als de primaire en veilige methode om te corresponderen met de soldaten die in
het buitenland gestationeerd waren.
De V-mail is gebaseerd op het eerdere
Britse Airgraph proces. <
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