
Alleen met Kerstmis geopend
Postkantoren in Christkindl, Himmelsthür & Himmelpforten

Thema- of motiefverzamelingen zijn onbegrensd. Een dergelijke verzameling is zeer geliefd omdat 
de onderwerpen en mogelijkheden schier onuitputtelijk zijn. Bij een motiefverzameling “Kerstmis op 
postzegels” dienen ook vooral de afstempelingen niet over het hoofd gezien te worden. Vaak zijn deze 
afstempelingen veel ouder dan de kerstzegels zelf. Er zijn talrijke ‘bekende’ kerststempels, bijvoor-
beeld in Duitsland: Himmelpforten, Himmelreich, Himmelsthür. In Oostenrijk de vermaarde stem-
pels van Christkindl en in Zwitserland en Groot Brittannië, Bethlehem. Al deze plaatsen gebruiken 
in de kersttijd bijzondere vaak fraai geïllustreerde stempels. Christkindl voert zelfs nog een dergelijk 
stempel tot 6 januari.
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Henry Schotkamp

Een bijzonder kerststempel op een 
briefkaart van het Oostenrijkse 
postkantoor in Jeruzalem. 
Links boven de gedrukte naam 
BETLEHEM en daaronder de 
datum 24.XII.99. (1899)
Het betreft hier geen postaal 
nevenstempel maar een in 
Wenen vervaardigde opdruk, 
welke evenwel met toe-
stemming van de post 
werd geplaatst.

Het oudste kerststempel werd door de Britse Post op 22 december 1902 in 
Rochdale gebruikt. Het is schaars omdat er in die tijd nauwelijks aandacht 
aan bijzondere stempels werd besteed. Het draagt als stempeltekst: 
Posted in advance / for delivery / on / Christmasday.
Het Rochdale-stempel werd op alle zendingen van 17 tot 22 december 
afgedrukt, indien de afzender verlangde dat de bestelling op kerst-
morgen zou gebeuren.

Tot 1909 werden er gelijksoortige stempels gebruikt 
in kleine plaatsen nabij Manchester, maar gezien de 
geringe belangstelling werden ze na verloop van tijd 
weer buiten gebruik gesteld.

De stempelafbeeldingen links tonen het eerste 
kerststempel van Rochdale. Het laatste jaar 
van het bijzonder Manchester-stempel en een 
zeer origineel stempel van Wigan.

Het kerststempel Christ-
kindl (A-4411) is vermaard. 
Er worden twee verschil-
lende stempels gebruikt. De 
eerste tot 26 december en de 
tweede tot 6 januari, de dag 
van de Hl. Driekoningen.
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De meeste van deze ‘Nikolausen’ zijn inmiddels door gemeentelijke herindelingen verdwenen. Zo 
verging het in 1974 de gemeente Sankt Nikolaus in het Saarland, toen zij in de gemeente Grossros-
seln opging. Het bijzondere stempel wordt evenwel nog op 6 december uit de kast gehaald en op vele 
tienduizenden poststukken aangebracht. Met de opening van het speciale postkantoor op 4 december 
begint dan tevens de Nikolausmarkt, een feest in het bijzonder voor de kinderen. Dan stroomt ook de 
post uit alle delen van de wereld binnen om van het speciale stempel voorzien te worden, waarbij zelfs 
onvolledig geadresseerde brieven Sankt Nikolaus bereiken.

Van de eerste Adventszondag tot aan de zesde januari, de dag 
van de Hl.Driekoningen, duurt de ‘Kersttijd’.
In een Kerst-themaverzameling horen dus eigenlijk alle stem-
pels thuis uit deze periode. In de Duitstalige landen begint het 
dan al direct met de 6de december, de ‘Nikolausdag’, dat is 
dus onze St.Nicolaas op 5 december.
In Duitsland zijn en waren er plaatsen zoals Sankt Nikolaus, 
Nikolausberg, Nikolausdorf en Nikolaussee.

In Oostenrijk bestaat er eveneens een plaats met 
de naam Sankt Nikolaus, waar de post ook gebruik 
maakt van een bijzonder stempel. Gestempeld wordt 
er alleen op 6 en 7 december.
De kleine gemeente St.Nikola aan de Donau startte 
eveneens in 1974 met een speciale stempelservice 
voor filatelisten. Dit stempel toont de heilige Ni-
kolaus, de beschermheilige van St.Nikola. Zelfs werd 
er op 4 december 1981 door de Oostenrijkse post 
een bijzondere zegel uitgegeven vanwege 800 jaar 
St.Nikola aan de Donau. Het speciale postkantoor is 
in die dagen ondergebracht op een schip van de Do-
nauschiffahrtsgesellschaft.
Zoals bij ons St.Nicolaas per boot uit Spanje aan-
komt, zo komt Sankt Nikolaus uit het ‘Himmelreich’ 
van de ‘Himmelsberg’ bij ‘Himmelstadt’ en vult op 6 
December menig kinderschoen.
Maar inmiddels zijn ook deze drie gemeenten aan 
de herindeling ten offer gevallen. Maar gelukkig is 
de hemel niet helemaal gesloten. Er bestaan nog een 
‘Himmelsthür’ en ‘Himmelpforten’. Dus kan er voor 
de themaverzamelaars nog vrolijk gestempeld wor-
den in de kersttijd. Ook al zijn beide plaatsen geen 
zelfstandige gemeenten meer, de postkantoren zijn 
dan ook alleen met Kerstmis geopend.

De Bijbel leert ons dat Jezus in Bethlehem is geboren, maar nog steeds zijn de geleerden het niet met elkaar 
eens over de juiste datum. Pas onder de Romeinse keizer Constantijn werd in 324 ná Christus geboorte de 
25ste December als datum vastgelegd. Andere bronnen zeggen dat dit pas gebeurde in 353 door de Ro-
meinse bisschop Liberius. We laten dit dan maar voor wat het is.
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Bethlehem ligt echter niet alleen op de westelijke Jor-
daanoever. Er zijn inmiddels vele plaatsen naar de ge-
boorteplaats van het kindeke Jezus vernoemd.
De meeste Bethlehem’s liggen vooral in de Verenigde 
Staten. Maar ook in het Duitstalige deel van Zwitser-
land ligt een Bethlehem. Het speciale kerstpostkan-
toor (CH-3027 Bern-Bethlehem) verrichtte z’n eerste 
bijzondere werkzaamheden in 1956. Aanvankelijk 
in een noodlokaaltje, maar in 1962 werd er een heus 
postkantoor in Bern 27 Bethlehem geopend. Sedert 
1978 wordt er in de kersttijd een bijzonder stempel 
gebruikt. Er is nu ook een rijdend postkantoor dat 
deze service verleent, terwijl het reguliere postkan-
toor gewone poststempels gebruikt. In 1947 verschenen er in de Franse bezettingszone postzegels 

met ‘Duitse’ motieven. ‘Duitse’ landschappen en bekende perso-
nen uit de Duitse geschiedenis. Eén van de eerste kerststempels 
was dat van de kerstmarkt in Konstanz aan het Bodenmeer.

Kerstmarkten worden er jaar-
lijks bij onze oosterburen in 
elke zichzelf respecterende 
stad gehouden. Al dan niet 
met bijbehorend kerststem-
pel van de post.
Als er sprake is van de groot-
ste “Christkindlesmarkt”, dan 
heeft men het zeker over die 
van Nürnberg. Dat is wel de 
oudste en beroemdste kerst-
markt ter wereld. Sinds 1950 
rijdt er gedurende de kersttijd 
een “Königlich-Bayerische” 
postkoets rondom de kerst-
markt. Het ritkaartje voor 
deze tocht is als filatelistisch 
document geliefd, omdat het 
voorzien is van een bijzon-
der stempel. Midden in het 
rondstempel staat een gesti-
leerde engel met de bondige 
tekst “Christkindlesmarkt” 
en verder de plaatsnaam en 
datum.

Midden rechts: een 
gezamenlijke uitgifte 
van de Bundespost 
en de Spaanse post. 
Kerstzegels uit 2001 
samen in één blok.
Daaronder een kerst-
zegel met stempel uit 
1987.
En enkele van de vele 
kerststempels die er 
tussen 6 december 
en 6 januari gebruikt 
worden.



   Bronvermelding:
* Samson Filatelie Encyclopedie
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt
* Uit de eigen verzameling van H.S.
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Het meest bekende kerststempel komt uit Oostenrijk. Daar ligt 
het dorpje Christkindl (A-4411) in de buurt van Steyr. Het is 
te klein voor een eigen postkantoor. De post voor de bewoners 
wordt afgehandeld in Unterhimmel (!). Maar al vanaf 1950 
wordt er in Gasthaus ‘David’ in Christkindl gedurende de Ad-
ventstijd een speciaal postkantoor ingericht. Het is naar alle 
waarschijnlijkheid tijdens de kersttijd het meest bekende en 
drukste ‘postkantoor’ ter wereld.
Wat in 1950 begon met ca. 6000 handgestempelde poststuk-
ken groeide uit tot vandaag de dag miljoenen poststukken, die 
machinaal gestempeld worden in een echt postkantoor. Op 22 
november opent het kantoor, om op 6 januari weer te sluiten. 
Er worden twee verschillende stempels gebruikt, de eerste 
tot 26 december en de tweede tot 6 januari, de dag van de 
Hl.Driekoningen.

Kerstmis is een mooi en aanbevelenswaardig verza-
melgebied in de thema-filatelie. Kerstmis op postze-
gels, versierd met speciale stempels!

Bovenstaand blok werd uitgegeven door zowel de Duitse Bun-
despost als de Bundespost Berlin. Rechtsboven 2 stempels van 
het postkantoor Christkindl. Daaronder 2 enveloppen met kerst-
stempels van het ‘Christkinddorf’ Himmelpforten. De stempels 
daaronder van rechts naar links: 2 eerstedagstempels van de 
kerstzegels uit 1989, de Christkindlesmarkt in Nürnberg uit 
1991 en een stempel van postzegelhandel H.Sieger uit Lorch die 
gewoon zakelijk meeliftte in de kerststempel traditie.
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