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Filatelistische elementen 
Deel 26: Post- en verzendaanduidingen

JAN CEES  VAN DUIN 

Inleiding

Verzendaanduidingen vormen een 
groep binnen de twaalf fi latelistische 
elementen. Met verzendaanduidingen 
worden aanduidingen bedoeld als: 
‘drukwerk’, ‘aantekenen’, ‘expresse’, 
‘EMS’ (Express van PTT Post), ‘rem-
bours’, ‘ongefrankeerd’, ‘luchtpost’, 
‘SAL post’, ‘A-’ of ‘B-post’, ‘ballon-
post’, ‘blikkenpost’, ‘braille’, ‘breek-
baar’, ‘chemie’, ‘aangegeven waarde’ 
en ‘ontoereikend’. Een verzendaan-
duiding kan bestaan uit een door 
de Post of door een bedrijf specifi ek 
gemaakt strookje dat wordt bedrukt 
(of gestempeld); een postaal etiket; 
dan wel een gestempelde of handge-
schreven tekst.

Postaanduidingen vormen een andere 
groep uit de fi latelistische elemen-
ten. Postaanduidingen zijn o.a.: 
‘adres onbekend’, ‘retour afzender’, 
‘geweigerd’, een bestellerstempel, 
postcodering, ‘censuur’, ‘breek-
baar’, ‘postcode onjuist’, ‘douane’, 
‘te beporten’, ‘portvrij’, ‘verbinding 
verbroken’, ‘rampenpost’.

Het is wel eens lastig uit elkaar te 
houden of sprake is van een post- of 
van een verzendaanduiding. Als een 
verzender noteert: “Aantekenen” 
is dat een verzendaanduiding, als 
de post de sticker “Aangetekend” 
plakt, kan dat worden gezien als een 
postaanduiding. Post- en verzend-
aanduidingen kunnen op een post-
stuk zijn aangebracht door postale 
etiketten, maar ook door stempels of 
door handgeschreven 
teksten, zowel door de 
postbeambte als door 
de verzender van het 
poststuk.

Postale etiketten 
als post- en 
verzendaanduiding

Postale etiketten die-
nen niet, zoals postze-
gels, ter betaling van 
frankeerrecht. Zij zijn 

hulpmiddelen binnen het postver-
keer. In veel gevallen zijn ze door de 
UPU qua vormgeving internationaal 
vastgelegd; in verschillende landen 
worden vaak strookjes van eenzelfde 
aard, kleur, tekst (zij het in de taal 
van het betreffende land evenals 
soms ook in het Frans) gebruikt. Er 
laten zich vijf groepen postale etiket-
ten onderscheiden:
1 aanwijzingen van de afzender 

(verzendaanduiding: ‘drukwerk’, 
‘aantekenen’, ‘expresse’, ‘rem-
bours’, ‘waarde’, ‘luchtpost’ e.d.);

2 aanwijzingen met betrekking tot 
de inhoud (verzendaanduiding: 
‘breekbaar’, ‘levende dieren’, 
‘vloeistoffen’ e.d.);

3 aanwijzingen van de Postdienst 
1: postaanduiding ten behoeve 
van de Post zelf: bestellersstem-
pel, postcodering, ‘retour afzen-
der’, ‘te beporten’ e.d. 
2: postaanduiding ten behoeve 
van de verzender of ontvanger: 
aanbeveling tot correct adresse-
ren, ‘ambtshalve geopend’ e.d.);

4 dienstaanwijzingen ten behoeve 
van douane, belastingen e.a. 
(postaanduiding: ‘valeur dé-
clarée’, ‘franc de taxes et de 
droits’, ‘document’, ‘te verzenden 
aan Amsterdam’ e.d.);

5 etiketten voor intern dienstgebruik 
(postaanduiding: ‘geadviseerd’, 
‘statistiek’, ‘extra’ e.d.)

In 1985 is een ‘Naamlijst van Postale 
etiketten 1882- 1984’ van de hand 
van D. de Vries verschenen met veel 
gedetailleerde informatie op dit ter-
rein.

Verzendaanduidingen

Een voorbeeld van een handmatige 
verzendaanduiding door de verzender 
is dat een brief per trekschuit moet 
worden vervoerd (1).

In de tijd dat drukwerk goedkoper te 
versturen was dan handgeschreven 
post, werd ‘drukwerk’ op stukken 
geschreven of gestempeld om de 
lagere frankering te rechtvaardigen. 
‘Aantekenen’ werd veelal aangegeven 
met een aantekenstrookje, soms ook 
met een stempel en/of met een hand-
matige aanduiding (een kruis over de 
gehele voorkant). Voor ‘expresse’ en 
‘rembours’ bestaan postale etiket-
ten, zoals ook voor ‘breekbaar’ en 
‘chemie’.
Voor ‘luchtpost’ bestaan door de 
Post uitgegeven strookjes, maar ook 
particulier gemaakte, bijvoorbeeld 
van de KLM (2). Velletjes en boekjes 
particuliere luchtpoststrookjes zijn, 
soms weliswaar erg fraai, niet bruik-
baar in een thematische verzame-
ling. “Luchtpost” is ook gedrukt op 
particuliere enveloppen/aerogram-
men en op door de Post uitgegeven 
aeorogrammen, briefkaarten e.d. 
Thematisch zijn al deze verzendaan-
duidingen niet zo interessant, met 
uitzondering van het aantekenstrook-
je. Op een aantekenstrookje kunnen 
wel eens thematisch bruikbare ge-
gevens staan. Laat bij voorkeur geen 
strookjes los zien, maar het gehele 
poststuk (3 en 4).

SAL, of Surface Air 
Lifted, is een post-
dienst gebruikt voor 
het versturen van 
internationale post 
(5). SAL-mail wordt 
eerst vervoerd over 
land, vervolgens 
getransporteerd door 
de lucht naar het land 
van bestemming en 
ten slotte verwerkt en 
geleverd als stan-
daardpost. De service 
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is sneller dan gewone post, terwijl de 
kosten lager zijn dan bij de luchtpost. 
SAL is vooral voordelig voor het ver-
zenden van zware voorwerpen.
Thematisch zijn aanduidingen als 
‘SAL’ (in etiketvorm of handge-
schreven), ‘EMS’, ‘A Priority’ niet 
zo interessant/bruikbaar. Dat is 
mogelijk anders met blikkenpost of 
braillepost.

Een zeer bijzondere vorm van een 
verzendaanduiding voor een expres-
brief is het op de brief aanbrengen 
van één, twee of drie vogelveren. 
Deze brieven worden ‘vederbrie-
ven’ genoemd (6, overgenomen uit het 
maandblad Filatelie, december 2013). 
Zo’n brief is thematisch bruikbaar, 
bijvoorbeeld in een verzameling over 
vogels (in de afbeelding zijn de veren 
van een zijdezwaan).

Postaanduidingen

Er zijn naar de aard twee soorten 
postaanduidingen, een postaandui-
ding voor de Post zelf en een post-
aanduiding voor de afzender of ont-
vanger. Soms is een postaanduiding 
een aanduiding voor Post èn voor de 
ontvanger, bijvoorbeeld in het geval 
van censuur (7; het stempel ‘portvrij’ is 
een postaanduiding voor de post, hier is 
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overigens onterecht beport). Postaan-
duidingen zijn veelal thematisch niet 
bruikbaar. Maar er kan ook een ver-
haal aan vastzitten dat mogelijk wel 
thematisch interessant is (8 en 9).

Voorbeelden van een gestempelde 
postaanduiding voor de Post zelf zijn: 
‘onbekend’, ‘retour’ of een bestellers-
stempeltje (10). Een voorbeeld van 
een handgeschreven postaanduiding 
voor de Post zelf is de tekst van een 
postbeambte op een (tevergeefs aan-
geboden) aangetekende spoedbrief 
dat bij bezorging geen gehoor werd 
gevonden en dat een kennisgeving is 

achtergelaten (11a en 11b). Andere 
voorbeelden van een postaanduiding 
zijn: ‘beschadigd’, ‘retour’, of een 
gecorrigeerd adres.

Een voorbeeld van een postaandui-
ding voor een verzender of ontvanger 
is het poststrookje ‘Bevorder de juiste 
en volledige vermelding van uw adres 
…’ (12).

Postcodering is ook een postaan-
duiding. De automatisering heeft bij 
de Post natuurlijk ook zijn intrede 
gedaan. Te beginnen bij het auto-
matisch sorteren. Daarvan zien we 

op Nederlandse stukken vanaf 1931 
rode letters en cijfertjes (13). In de 
huidige tijd zien we onderaan de 
brieven een grijze letter-cijferregel (de 
PRIC: de Proces Informatie Code) 
en/of een rood lijntje met verticale 
streepjes (14). Mogelijk heel interes-
sant materiaal, maar thematisch 
waarschijnlijk slechts in uitzonderlijke 
gevallen bruikbaar (15).

Een voorbeeld van een postaan-
duiding voor intern gebruik is een 
stempel ‘geen statistiekrecht’ en 
een strookje ‘vrij van belasting, geen 
inklaringsrecht’ (16). <
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