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Filatelistische elementen deel IX 

Postwaardestukken:  
 

Een postwaardestuk is een postaal stuk met een officieel ingedrukte waardeaanduiding. Zoals een zegelafdruk 
of andere erkende waardeaanduidingen waaruit blijkt dat er betaald is voor een postale dienst. 
 

Alle afbeeldingen die voor of tijdens de aanmaak van het poststuk op de kaart staan vermeld vormen een 
geheel. Dat wil zeggen dat een postwaardestuk ten allen tijden in zijn geheel in een collectie getoond dienen te 
worden. 
 

Postwaardestukken mogen eigenlijk geen gebreken vertonen. Dat willen we bij postzegels immers ook niet. 
Soms ziet men wel eens uitgeknipte postzegels vanuit een postwaardestuk, in de volksmond meestal briefkaart 
genoemd, Dat is eigenlijk net zoiets als een postzegel doorknippen. Overigens mag het zegelbeeld wel op een 
envelop die als brief verzonden wordt geplakt worden.  
 

Er zijn diverse mogelijkheden tot verzamelen en specialisatie, bijvoorbeeld:  
Enveloppen       Postbladen           
Postbewijzen       Antwoordcoupons    
Luchtpostbladen      Geïllustreerde postwaardestukken          
Briefkaarten       Postwaardestukken op bestelling 
Adreswijzigingskaarten      Krantenbandjes            
Telefoonwijzigingskaarten     Postwissels en giroformulieren. 
 

 
 

Natuurlijk is dit niet alleen iets wat vroeger gedaan werd. Hieronder drie recentere voorbeelden. € 0,39 uit 
2006 de tweede is een envelop bezorgd door Sand waarvan het zegelbeeld verzorgd is door de Postcodeloterij 
en de derde is van VanStraatenpost.. Zowel Sand als Van Straaten zijn bevoegd om post in ontvangst te nemen 

Hier een postwaardestuk uit 1924, 
verzonden in 1926. Deze 
geïllustreerde briefkaart, links op de 
adreszijde diverse stadsgezichten. 
De waarde indruk is 12½ cent. Van 
deze serie zijn er 14 verschillende 
uitgegeven. 
In de Geuzendam(1) catalogus staat 
deze kaart beschreven onder 
nummer 214 

Briefkaart opdruk7½ op 2 cent 
uitgave 1921. De 
oorspronkelijk uitgave dateert 
van 1908-1910 met korte 
scheidingslijn. Deze kaart staat 
in de Geuzendam catalogus 
beschreven onder nummer 
164 
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en te bezorgen. Je zou kunnen overwegen om naast zaken door de vanuit de staat ontstane postdiensten ook 
andere postdiensten te verzamelen. 

 

 

Briefkaart, 1999, type zegel Tien voor uw brieven. Verzonden 18-5-2001 

 

 

Luchtpostblad 1995 In de Geuzendam aangeduid met nummer 34 

 

 

Het voorbeeld hieronder is een postblad, geuzendam 4, uitgegeven in Nederlands Indië 1938. Er is een zegel 
bijgeplakt van 12½ om te frankeren voor luchtpost vanuit Bandoeng naar Bilthoven, verzonden 23-5-1939. 
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Het verzamelen van postwaardestukken is mogelijk een van meest biedende mogelijkheden, samen met de 
poststukken zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Het kost meer kastruimte dan alleen postzegels. 
Afgezien daarvan zijn poststukken en postwaardestukken plaatjes om te verzamelen. Niet alleen het 
zegelbeeld maar het geheel, waaruit ook vaak een verhaal verteld kan worden. Te denken zoals, waar vandaan 
is dit stuk verzonden, wat is de geschiedenis van dit stuk ( zie ook mijn artikel “een bijzondere briefkaart”), 
enzovoort. Kortom naar mijn mening een verrijking van onze hobby. 
Op de volgende pagina een drietal voorbeelden uit het buitenland. De eerste Japan, vervolgens Zwitserland en 
de laatste een aangetekend stuk uit 1905 vanuit Engeland naar Elsas, toen nog Duitsland. Het originele tarief 
ingedrukt in de envelop is bestemd voor het binnenlandse tarief in Engeland. Er is bijgeplakt om te kunnen 
voldoen aan het hiervoor geldende tarief. 
 

(1) Geuzendam: catalogus van de postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Een 
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars. 

De afbeeldingen zijn 
zonder uitzondering 
verkleind om ervoor te 
zorgen de bladindeling 
zo optimaal mogelijk op 
orde te krijgen. 
 
Deze brief is verzonden 
vanuit Solok naar 
Amsterdam 29-10-1924. 
Het tarief is bestemd 
voor scheepspost. 
Geuzendam 43 
 
Het is natuurlijk niet 
alleen Nederland enz. 
waar dit soort 
postwaardestukken 
verschenen zijn. 
Hieronder volgen nog 
enkele voorbeelden uit 
de rest van de wereld. 
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