
Wat kunnen we tegenwoordig nog met 
de FILATELIE? (9) 

In dit negende artikel van de serie van tien een stukje postgeschiedenis van zeer recente datum, gevolgd 
door een terugblik naar een jaar dat slechts weinigen zich zullen herinneren: 1929.  
 
Op het moment dat deze regels worden getikt (oktober 2009) is het in de aanhef beloofde stukje geschie-
denis overigens nog tegenwoordige tijd, maar soms moet je de sporen in de tegenwoordige tijd “vangen”, 
voordat ze uitgewist worden en slechts als herinnering geschreven kunnen worden. 
Net als in het eerste artikel moeten we terug naar de basis van onze hobby: het verzenden, verwerken en 
ontvangen van poststukken.  
Zoals iedere in onze hobby geïnteresseerde waarschijnlijk wel weet worden alle poststukken binnen Ne-
derland vervoerd met het eigen wagenpark van TNT Post. Héél Nederland? De liefhebbers van de strip-
verhalen van Asterix en Obelix herkennen deze vraag. Net als in het Romeinse Gallië is er ook nu sprake 
van een klein (maar dapper) gebied dat zich aan de algemene regel onttrekt. Bij Asterix is sprake van 
“moedig weerstand bieden aan de overweldiger”, maar hier is het de heerser zelf (TNT Post dus) die om 
bedrijfseconomische redenen van zijn eigen regels afwijkt. We hebben het over de Friese Waddeneilan-
den. 
We laten hier zien hoe het gaat naar en op het eiland Ameland.  
Tot de plaats Dokkum op de vastewal, waar de eindsortering plaats heeft, gaat alles “normaal”. Hier wordt 
de post gesorteerd en verpakt in “hapklare brokken”, de bestellopen. Daarna gaar het met een particuliere 
vervoerder per vrachtauto naar Holwerd en (steeds om 9.30 uur) met de veerboot naar het eiland. Voor de 

vervoerder is post slechts een onderdeel van 
zijn werk. Zowel op de vaste wal als op het 
eiland wordt het voertuig en het personeel ook 
voor andere transporten ingezet, waardoor 
deze oplossing aanzienlijk efficiënter is dan 
wanneer TNT Post met eigen voertuigen en 
eigen personeel de overtocht zou maken en 
daarbij óf tussentijds heen en weer moet óf 
moet wachten op de post vanaf het eiland met 
de avondboot. De Amelander transportbedrij-
ven hebben zowel op het eiland als op de vas-
te wal chauffeurs wonen. Vaak zet de een de 
auto op de boot en haalt een collega aan de 
andere kant hem eraf. 
 
Op het eiland aangekomen rijdt de vrachtauto 
naar de loods van het bedrijf te Nes, waar het 

eilandelijk autootje van TNT al staat te wachten om de lading over te nemen.  
Dit is evenwel nog lang niet het einde van het verhaal over de bijzondere postbezorging op de eilanden! 
Hoewel het bezorgen in de dorpen net zo verloopt als 
elders in Nederland gaat het in een aantal bungalow-
parken met zowel particuliere als commercieel ver-
huurde huisjes anders. Deze hebben allemaal een 
straatadres en in principe zou daar ook post moeten 
(kunnen) worden bezorgd. Superonrendabel voor de 
post. Veel kilometers en maar weinig klanten: eigen-
lijk alleen enkele particulieren die  er enige weken 
achterelkaar zitten en wat folders voor de rest. Zo’n 
twintig jaar geleden kregen alle huisjesbezitters dan 
ook te horen dat een dergelijke service niet meer 
haalbaar was. Voortaan kreeg ieder een postbus, een 
postbusnummer en een sleutel toegewezen en kon 
de post worden afgehaald in daartoe opgerichte kios-
ken. 



Sommige van deze kiosken worden vergezeld door andere “service-instellingen” voor de recreant, zoals 
een brievenbus (ook in 2009 nog oud model in TPG-rood), een glasbak en een papiercontainer. Natuurlijk 
werpen we ook een blik in het interieur van de kiosk, waar het metaal de zilte zeelucht  niet helemaal vlek-
keloos heeft doorstaan! 

 
Ondanks de verplichte postbussen wordt er nog wel eens post verzonden naar de straatadressen van de 
huisjes. Geen probleem! De betreffende straten en de kiosk zitten boven of onder elkaar in hetzelfde pak-
ketje van de betreffende bestelloop. Op de plank bij de onderste postvakken in de kiosk (zie pijl) ligt bo-
vendien een eenvoudig lijstje met een “vertaling” van de straatadressen in postbusnummers en voor het 
gemak van de bestellers is bij sommige vakken (waar regelmatig post wordt bezorgd) zelfs de naam van 
het huisje aangegeven. 

Op de afbeeldingen lijkt het wel dat er redelijk 
wat poststukken op de ontvangers liggen te 
wachten, maar dat is een bedrieglijke constate-
ring! In de meeste vakjes ligt slechts een rond-
schrijven van TNT Post waarin de opheffing 
van de kiosken en het postbussysteem wordt 
aangekondigd per 1 december 2009.  
 
Waarom wordt een handig systeem overboord 
gegooid? We citeren uit de brief van TNT Post, 
gedateerd 20 augustus 2009. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verderop in de brief is aangegeven dat ieder die nog postbezorging wenst een brievenbus bij zijn huisje 
dient te plaatsen volgens dezelfde regels als bij een gewoon huis.  
 
Welke van de volgende conclusies kunnen we uit dit verhaal trekken? 
1. We zijn terug bij af. 
2. Leve de liberalisering van de postmarkt. 
3. De vrijstaat Ameland is eindelijk een gewoon stukje Nederland geworden. 
 
U kiest maar! 
 
Ook ongeveer 81 jaar geleden was er iets bijzonders aan de hand met de aflevering van de post op Ame-
land en een aantal andere eilanden. We gaan daarvoor terug naar de strenge winter van 1929. Behalve 
de binnenwateren waren ook de Waddenzee, de Zuiderzee en het Haringvliet  volledig dichtgevroren. Er 
was geen sprake van een egale ijsoppervlakte, maar van een bijna onbegaanbare serie schotsen en 
“kisten”. Naarmate de winter vorderde moesten ook de ijsbrekers de strijd staken en waren de eilanden 
niet meer met de gewone transportmiddelen bereikbaar. Eind februari en begin maart is de post toen door 

de lucht vervoerd.  
Aan poststukken uit 
die periode is niet te 
zien op welke wijze 
ze zijn vervoerd, ten-
zij je “de natuur een 
handje helpt”. De 
heer G.A.G. Thoolen 
was  op de hoogte 
van het plan van de 
postvluchten en liet 
speciaal voor dit doel 
een groot aantal spe-
ciale enveloppen 
drukken die hij naar 
alle zes eilanden pos-
te restante aan  zich-
zelf stuurde. Indachtig 
de “rode draad” in al 
deze artikelen gaan 
we nu eens kijken 
welke filatelistische 
elementen we hier 
aantreffen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk hebt u ze meteen herkend en voor alle duidelijkheid zijn ze vet gedrukt: de drie postzegels, de 
twee rolstempels ter vernietiging van de zegels en het aankomststempel (een postale mededeling). Het 
geheel is uiteraard een poststuk. 
En de luchtpoststicker dan? Wel, die had hier totaal geen functie, alleen als versiering. Als er geen ijs was 
geweest zou de post met sticker nooit door de lucht zijn vervoerd en nu er wel ijs lag ging alle post ook 
zonder sticker met het vliegtuig. De gedrukte teksten en de (paarse) tekst van het stempel zijn particulier, 
niet postaal. Het paarse stempel is bovendien later aangebracht, duidelijk over de zwarte lijnen van het 
rolstempel heen. We zouden nog kunnen vaststellen dat het tarief klopt (1½ cent voor drukwerk). Dat we 
hier te maken hebben met een bijzonder geval wordt in postaal opzicht voldoende gedocumenteerd door 
de twee vernietigingsstempels met datum 1 maart 1929 en het aankomststempel van 2 maart 1929, data 
die overeenkomen met het historische feit dat er toen vliegtuigen werden ingezet voor de aflevering van 
de post op de eilanden. Maar ja, als de heer Thoolen dit stukje puur maakwerk niet had vervaardigd zou-
den we weinig direct herkenbare filatelistische overblijfselen hebben gehad van deze uitzonderlijk strenge 

en lange winter!  
 
Inmiddels zijn Urk en Goeree-
Overflakkee (met twee k’s en niet met 
één, zoals op de brief!) allang geen eilan-
den meer. De winters zijn zachter gewor-
den en de Waddenzee zal niet vaak 
meer dichtvriezen. Storm en extreem 
hoog water zorgen er bij tijd en wijle nog 

wel eens voor dat de eilanden ge-
durende korte tijd onbereikbaar 
zijn, maar een isolement als in 
1929 is onwaarschijnlijk. Toch blij-
ven ze een apart stukje Nederland, 
deze overzeese gebiedsdelen! 
 
Sjoerd Bangma (Bestuurslid KNBF 
belast met Filatelistische Vorming). 
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