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Onderaan de 
filatelistische ladder – 20

Een oude dienstbrief
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Op de POSTEX van 2019 vond ik bij een handelaar in 
de uitzoekdoos van € 1 een niet bepaald alledaags stuk. 
Een Post-Behändigungs-Schein, een vouwbrief als Portofreie 
Justizsache. Dat kan alleen maar betekenen dat er een 
dagvaarding of dwangbevel aan iemand was overhan-
digd en dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Het stempel 
GNADENFELD is wel toepasselijk als er recht moet 
worden gesproken, maar geen garantie dat de geadres-
seerde daar echt baat bij heeft gehad.

Zo’n adreszijde dwingt natuurlijk tot het openvouwen 
van de brief en bestudering van de inhoud, waarbij het 
wel even wennen is aan het gebruikte lettertype. Het 
jaartal 1867 valt uiteraard direct op en dan kunnen we 
beginnen het document geografisch te plaatsen. Het 
königliche Kreisgericht hoorde bij het toenmalige koninkrijk 
Pruissen en de drie in het stuk genoemde plaatsen liggen 
in de regio Opper-Silezië in een deel dat sinds 1945 tot 
Polen behoort. Bij filatelisten is het gebied vooral bekend 
door de roerige periode tussen 1871 en WO II en in het 
bijzonder door de Abstimmung, de Volksstemming na 
WO I. Gnadenfeld heet tegenwoordig Pawlowiczi en Kos-
tenthal heet Gościęcin. Het Kreisgericht zetelt in de aan 
de Oder gelegen stad Cosel. Deze plaats is eveneens van 
naam veranderd, mede door fusies, en heet nu Kędzier-
zyn-Koźle.

Het waar en wanneer van het stuk is nu bekend, even-
als de bestemming (“zurück an das Königliche Kreis- 
gericht zu Cosel”) en dus wordt het tijd de inhoud eens 
nader te bekijken. We worden in ons vermoeden niet 
teleurgesteld. Het hele stuk is smullen voor de liefheb-
bers van ambtelijke taal en dan ook nog eens Pruisisch, 
het kan niet mooier. Voor degenen die op school geen 
Duits in hun vakkenpakket hadden: de eerste kop 
(“Post-Behändigungsschein über Vorladung zum  
Termine”) zouden wij kunnen vertalen als “Postaal 
overhandigingsbewijs betreffende (een) dagvaarding 
voor een rechtszitting”. 

Het is dus een formulier dat de (post!)bode moet invul-
len ten bewijze van het feit dat hij de dagvaarding aan 
de betreffende persoon zelf heeft overhandigd. (Het 
kunnen er ook meerdere zijn, want hoewel ik de geschre-
ven tekst niet goed kan lezen zie ik het woord “Sohn”.) 
Verder wroetend in de tekst blijkt dat voor het karwei in 
Kostenthal een postbode uit Gnadenfeld is ingeschakeld, 
mogelijk om te voorkomen dat de lokale postbode bij 
een bekende aan de deur zou komen. De rest van het 
verhaal kan elke geïnteresseerde desgewenst zelf doorne-
men. De instructies voor de postbode (“Zur Beachtung 
für den Boten”) gaan op de achterzijde nog verder, maar 
ik neem aan dat u aan het getoonde deel van de brief 
genoeg hebt.

Voor posthistorici natuurlijk een bruikbaar stuk en ook 
thematici kunnen er juridische en politiek-historische 
thema’s mee opfleuren. Het stuk is zowel een dienstbrief 
met portvrijdom als een postaal formulier. Het ligt alleen 
door zijn prijs van € 1 onder aan de filatelistische ladder, 
maar verder is er niks mis mee. Integendeel!
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