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De Leipziger Messe
Filatelistisch bezien 

Henry Schotkamp

Leipzig, van stapelplaats
naar Jaarbeurs

“Mein Leipzig lob ich mir; es ist ein Klein-Paris und 
bildet seine Leute”, sprak Johann Wolfgang von Goe-
the lovend over de stad Leipzig. De stad waar hij van 
1765-1768, aan de reeds in 1409 gevestigde univer-
siteit studeerde.
Op een uitgifte uit 1949 (re.) van de Sowjet-zone 
(Mi.Nr.241) zien we de jonge Goethe op de Leipzi-
ger Messe. Goethe kon toen reeds de betekenis van 
Leipzig aanschouwen op commercieel-en geestelijk 
gebied en kennis nemen van de toonaangevende rol 
van de stad in mode-en levenskunst.

Reeds vóór de 12de eeuw was de stad in Saksen, door 
haar gunstige ligging aan de rivier de Pleisse en de 
‘zoutweg’ van Halle naar Breslau, een ideale handels-
plaats. De machtige graaf Otto van Meissen verleen-
de de plaats in 1165 stadsrechten.
Een sterke opleving van de handel, kreeg de stad toen 
zij in 1497 van keizer Maximiliaan I, beursrecht ver-
kreeg.
Dit is te zien op een zegel (re.) uit 1947 (Mi.Nr.965). 
Ook koning August de Sterke resideerde regelmatig 
in Leipzig tijdens de beurs.

De beursuitgiften uit de jaren 1947-1950 laten ver-
schillende historische Leipziger-taferelen zien. Ei-
genlijk jammer dat deze zegels geen vervolg gekre-
gen hebben.

Al eeuwen is Leipzig het centrum van de tabaksindu-
strie. Ook in de 18de eeuw was Leipzig de stad van 
de belangrijkste gebruiksbeurzen. De Leipziger Mes-
se werd 2 maal per jaar gehouden. De branche-beurs 
vond hoofdzakelijk plaats in de historische gebouwen 
in de binnenstad, zoals de Petershof, het Ringmes-
sehaus, de Mädlerpassage, Messehaus Dreikönige, 
Messehausam Marktplatz, die dan ook later op vele 
zegels van de DDR afgebeeld zouden worden.
De technische beurs, waar vaak grote machines ge-
toond worden, vindt plaats op een groot terrein in de 
buurt van het Volkerenslagmonument, daar waar in 
1813 de verenigde legers van Pruissen, Rusland en 
Oostenrijk, Napoleon verslagen hadden.

1765. De jonge Goethe op de beurs. (Mi.Nr. 241)
1497. Beursrecht door Maximiliaan I (Mi.Nr. 965)

Op bovenstaande kaart 2 zegels (Mi.Nr. 198 en 199) 
van de Leipziger Messe in 1948 met een afbeelding 
van het Volkerenslagmonument bij Leipzig. In de 
laatste regel staat: “Ook al zullen Rijken vergaan, 
valuta ineen storten, de postzegel zal haar toenemen-
de waarde behouden”.
In 1948 een advies aan beleggers. Kom daar vandaag 
de dag nog maar eens om.
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Vanaf 1950 werden de fraaie historische Leipziger-
taferelen verlaten en verschenen er voor zowel de 
Voorjaarsbeurs als de Najaarsbeurs afzonderlijke 
afbeeldingen.

Omdat er in de 20er en 30er jaren van de vorige 
eeuw nog geen postzegels van de Leipziger Messe 
verschenen waren, werden er wel speciale stempels 
gebruikt voor en tijdens de beurs.

De eerste post-
zegels met mo-
tieven van de 
Leipziger Messe 
verschenen in 
1940 en 1941 
(Mi.Nr. 739-742 
en 764-767) met 
stadsgezichten.

De Messe werd 
omgedoopt in 
Reichsmesse.

Na de Tweede Wereldoorlog verschenen er in 1945 
twee zegels in de Sowjetzone ter gelegenheid van 
de “Musterschau Leipziger Erzeugnisse” (Mi.
Nr. 124-125). Een bescheiden voorloper van de 
vermaarde Leipziger Messe. In de oorlog waren 
er  zoveel beursgebouwen vernietigd en de chaos 
zo groot dat er van een internationale beurs nog            
sgeen sprake kon zijn.
De beide zegels werden op een toegangsbewijs ge-
plakt. De opbrengst was bestemd voor de wederop-
bouw van de beurs.
In 1946 werd een blok van vier zegels uitgegeven, 
met het motief van het Nieuwe Raadhuis, dat in de 
oorlog flink beschadigd was. Het formaat van het 
blok was 105x105 mm. Later verscheen er nog eens 
een dergelijk blok in het formaat 147x209 mm, niet 
alleen groot van stuk maar ook groot van prijs. Het 
verscheen in een genummerde oplage van 10.000 
stuks en bedoeld voor exposanten die hiervoor 200 
Mark in het opbouwfonds moesten storten. Later 
was dit blok ook verkrijgbaar voor andere belang-
stellenden, echter tegen een storting van 300 Mark. 
Daarom werd er gesproken van “Spendenmarken.
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Ter gelegenheid van de Najaarsbeurs in 1954 
verschenen er twee zegels (Mi.Nr.433-434), met 
een afbeelding van de ‘Handelshof’, een beursge-
bouw in de Grimmaische Straße in Leipzig. Eén 
van de oude gebouwen waarin de warenbeurzen 
plaatsvonden. Historische beursgebouwen werden 
vaker afgebeeld. Zoals t.g.v. de Voorjaarsbeurs in 
1960 (Mi.Nr.750-751), hier zien we de technische 
beurs en het aloude ‘Ringmesse Haus’.

In 1963 zien we op onderstaande fraaie zegels de 
‘Bartels Hof’, het ‘Neues Rathaus’ en het ‘Gloc-
kenturm   Hochhaus’, t.g.v. de Voorjaarsbeurs (Mi.
Nr. 947-949)

De zegels uit 
1961 zijn gra-
fisch gezien fraai 
uitgevoerd. Te 
zien zijn de Oude 
Waag en de Oude 
beurs,  een barok
kleinood aan de Naschmarkt, waar ook het Goethe 
monument staat. (Mi.Nr. 843-844).

Als we het over de Leipziger Messe hebben, dient 
ook de betekenis van Leipzig als boekenstad ge-
noemd te worden. De eerste drukkerij dateert uit 
1480. In 1825 werd de beursvereniging van Duitse 
boekhandelaren opgericht. Namen als Reclam en 
Brockhaus zijn een begrip in de wereld van het 
gedrukte woord.

Traditiegetrouw verschenen er in de DDR jaarlijks 
t.g.v. de Voorjaars- en Najaarsbeurs, meestal elk 2 
zegels. De Sovjetunie nam vanaf 1953 een bijzon-
dere plaats in met een eigen paviljoen (li.boven) en 
ook de Volksrepubliek China verdiende een eigen 
plaats. Bovenstaande zegels uit 1955 tonen beide 
paviljoens (Mi.Nr. 447-448). Vanaf 1955 werden 
er op de zegels overwegend produkten afgebeeld 
uit de hoog ontwikkelde industrie zoals optiek, 
fototechniek, textielindustrie, landwerktuigbouw, 
machinebouw, etc.
Steeds meer werd Leipzig een ontmoetingsplaats 
van de wereldhandel tussen Oost en West.

Poststuk uit 1956 van Leipzig naar Amsterdam met 
Mi.Nr. 518-519. Afbeeldingen van zware spoorkra-
nen op de Voorjaarsbeurs.

Er zijn veel ambtelijke kaarten met speciale stem-
pels uitgegeven, maar echt gelopen poststukken 
zijn een verrijking van een themaverzameling.

Briefstukje met zegels uit 1951 t.g.v. de Voorjaars-
beurs toont een reusachtig beurslogo voor een in-
dustriecomplex. Mi.Nr. 282-283.
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Mocht u een thema-verzameling 
Leipziger Messe willen gaan opzet-
ten, dan is er in elk geval ruim vol-
doende materiaal beschikbaar.

Tenslotte de laatste DDR uitgiften ter gelegenheid 
van de Leipziger Messe. Ik begon dit artikel met de 
afbeelding van het Volkerenslagmonument op een 
kaart uit 1948. Veertig jaar later zien we deze afbeel-
ding terug, maar nu op een heel fraai blokje met drie 
zegels.

In het voorjaar van 1990 verscheen de allerlaatste 
DDR-uitgifte van de Leipziger Voorjaarsbeurs. Het 
zijn twee lakzegels van het Beursprivilege, resp. uit 
1268 en 1497 (onder).

Na de éénwording in 1990, duurde het maar liefst tot 
1997 voor er weer een postzegel van de Leipziger 
Messe verscheen. Het is maar één zegel ter gelegen-
heid van 500-jaar beursprivilege. De nieuwe ‘Deut-
sche Post AG’ heeft hiermee dus wel zeer nadrukke-
lijk afstand genomen van de oude DDR-traditie om 
2x per jaar zegels/bloks uit te geven.

   Bronvermelding:
* Briefmarkenwelt 3/79
* Michel Deutschland Katalog
* Alle getoonde stukken zijn uit
   de eigen verzameling van H.S.

We maken een sprong 
naar 1984, waar we op 
een zegel t.g.v. de Voor-
jaarsbeurs een prachtige 
afbeelding van het oude 
Raadhuis tegenkomen.

(Mi.Nr. 2862). Voor de Herfstbeurs van 1986 ver-
scheen een mooi blokje, met daarop het ‘Ringmesse-
haus’ en een historische marktscene (Mi.Nr. blok85)

U zult begrijpen dat ik in dit artikel slechts een greep 
doe uit de veelheid aan motieven uit deze, tot dan toe 
2x per jaar terugkerende postzegel traditie.
Ik zou met gemak tientallen pagina’s kunnen vullen 
met materiaal dat ik verzameld heb over de Leipziger 
Messe door de jaren heen.

In 1963 verschenen 
er twee samenhan-
gende zegels t.g.v. 
de Najaarsbeurs, met 
daarop vervoersmid-
delen, zoals auto, 
bus, trein en vliegtuig

(Mi.Nr.976-977). Het jaar daarop verschenen er wer-
derom twee samenhangende zegels met sierveld, 
voor de Najaarsbeurs van 1964 (Mi.Nr.1052-1053). 

Deze zegels hadden een bijzondere betekenis omdat 
hiermee 800 jaar Leipziger Messe gevierd werd. Op 
de zegels zijn afbeeldingen te zien van (li.) middel-
eeuwse glaskunst en (re.) hedendaagse glaskunst uit 
Jena.
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