
Allemagne
    De Franse bezettingszone

                   Henry Schotkamp

Begin juni 1945 werd door de geallieerde
controleraad besloten om Duitsland

in zones te verdelen. Een maand later
werd dit tijdens de conferentie van Potsdam 
door Truman, Chirchill en Stalin bevestigd. 

De Franse bezettingszone was geboren
 en omvatte delen van het Rijnland, Baden 

en Württemberg-Hohenzollern. 
In juli 1945 bezetten  Franse troepen 

het gebied dat, na veel strijd, door 
Amerikaanse troepen was veroverd 

en aan de Fransen toegewezen werd.
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Na de vastlegging van de zonegrenzen op de kon-
ferentie van Potsdam van 26 juli 1945 omvatte de 
Franse zone de huidige bondslanden Rheinland-Pfalz 
en Saarland in het noorden en de regeringsdistricten 
Freiburg en Tübingen van het huidige bondsland Ba-
den-Württemberg in het zuiden. Tussen het noorde-
lijke en zuidelijke deel van de Franse bezettingszone 
bestond geen verbinding. Bovendien werd het Beierse 
district Lindau als korridor toegevoegd aan het door 
de Fransen bezette deel van Oostenrijk. Het Saarland 
werd op 20 november 1946 losgemaakt van de zone 
en economisch bij Frankrijk aangesloten.
De postzegels van de algemene uitgifte bleven daar 
echter tot 27 november 1947 geldig.
In de door Franse troepen bezette delen van Duitsland 
was tot 31 augustus 1945 elk particuliere postverkeer 
verboden.

Algemene uitgifte en uitgiften voor Baden, Rheinland-
Pfalz en Württemberg.

Het particuliere postverkeer kwam in de loop van 
september 1945 weer op gang. Het postverkeer met 
het buitenland werd vanaf 1 april 1946 toegestaan.

                                                                  Tot 16 december 1945
                                                                  vond   de    frankering 
uitsluitend in kontanten plaats. Ook na de invoering van postze-
gels vanaf 17 december 1945 moest tot in 1948 meermaals tot 
kontante frankering worden overgegaan. (Gebühr bezahlt)

De algemene uitgiften voor de Franse zone werden 
in de Franse Staatsdrukkerij in Parijs gedrukt. Vanaf 
1947 werden er voor de afzonderlijke landen Baden, 
Rheinland-Pfalz en Württemberg eigen, alleen in het 
desbetreffende gebied geldige zegels uitgegeven. 
Ook na de geldhervorming in 1948 bleven die zegels 
nog tot 2 oktober 1949 alleen in hun respectievelijke 
landen geldig voor frankering.
De algemene uitgave werd ook in het Saarland, zoals 
in elk ander deel van de Franse bezettingszone, uit-
gegeven. 
De zegels van de Franse zone konden vanaf 3 oktober 
1949 in de gehele Bondsrepubliek gebruikt worden.
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De algemene uitgifte bestond uit 13 nummers in de catalo-
gus. De Mi.nrs. 1 t/m 10 toonden de landswapens van de 
verschillende landen van de Franse zone. Op de nrs. 11 
t/m 13 waren Goethe, Schiller en Heine afgebeeld.

Onder: Aangetekende brief van Obermarchtal naar Regensburg 
van 25.3.1948. Afb. op 84 Pfg. Slot Lichtenstein bij Reutlingen.

In de Franse bezettingszone begonnen in 1947 de 
‘oude Duitse tijden’ met de verschijning van de eer-
ste landen-uitgiften voor Baden, Rheinland-Pfalz en 
Württemberg. Baden en Württemberg waren al door 
de grenzen van de bezettingszones deels Amerikaans 
en deels Frans bezet en van elkaar gescheiden. Aan 
het Bodenmeer waren delen van Beieren filatelistisch 
gezien zelfs Württembergs.
Deze landen-uitgaven vervingen de zgn. algemene 
frankeerzegels van de Franse zone en waren qua uit-
voering zeer aansprekend. De hoge Markwaarden 
met de Freiburger Münster in Baden, Karel de Grote 
in Rheinland-Pfalz en de barokkerk in
het Württembergse Zwiefalten waren 
voor de toenmalige bezettingsuitgif-
ten fraai van uitvoering.

Onder: Freiburger Münster, Karel de Grote.
Rechtsboven: Barokkerk Zwiefalten.

Evenals de Amerikanen en de Britten met hun AM-
POST zegels, voerden ook de Fransen in hun zone 
buiten Duitsland gedrukte postzegels in. De zegels 
kwamen uit Parijs, toonden gedeeltelijk Franse in-
schriften, Duitse wapenschilden en Duitse dichters en 
waren tot aan de geldhervorming in 1948 geldig.
De motieven voor de zegels van Baden, Rheinland-
Pfalz en Württemberg waren ontleend aan de rijke 
Duitse tradities en geschiedenis. De doorlopende se-
ries verenigden personages en bouwerken met land-
schappen en klederdrachten. Daarbij werd zelfs voor 
het eerst een zegel uitgegeven met de beeltenis van 
Karl Marx, welke in Trier in Rheinland-Pfalz werd 
geboren.
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Aan deze brief van Saarbrücken naar Duisburg van 1.12.1945 is te zien dat 
hij nog door de Amerikanen gecensureerd is. 

Vanaf 1 april 1946 mochten er weer brieven naar het buitenland verzonden 
worden. Brief van Worms naar New York van 23.4.1946. Postcensuur in de 
Franse bezettingszone met sluitstrook ‘Controlé’ en bijbehorende stempels. 
De postcensuur was bij binnenlandse post mogelijk, bij post naar het buiten-
land verplicht. Brief  naar New York van 24.6.1946. 

Als kleinste bezettingszone omvatte 
zij slechts 12% van de oppervlakte 
en 10% van de bevolking van Duits-
land. Na de losmaking van het Saar-
land in november 1947 werd de zone 
zelfs nog kleiner. Het gebied bestond 
hoofdzakelijk uit landelijke gebie-
den. 
De kolen en de hoogovens van het 
Saarland en het hout van het Zwarte 
Woud, waar een ware kaalslag plaats-
vond, waren echter een belangrijk 
onderdeel van de herstelbetalingen 
aan Frankrijk.

Het strenge Franse bestuur bracht haar be-
sluiten naar de bevolking over d.m.v. muur-
kranten of ‘proclamaties’.

Zelfs om te voet van de brug over de Rijn in 
Koblenz gebruik te mogen maken was een 
speciale vergunning nodig.

De Franse bezettingszone werd pas 
achteraf uit delen van de Ameri-
kaanse- en Britse zone gevormd. Het 
hoofdkwartier van de Franse bezet-
tingstroepen onder generaal Koenig 
bevond zich in Baden-Baden. 
In tegenstelling tot de Amerikanen en 
de Britten volgde Frankrijk ten op-
zichte van Duitsland een eigen poli-
tiek vanuit een sterke veiligheidsbe-
hoefte. Ingegeven door 3 voorgaande 
oorlogen, die van 1870-1871 en de 
beide Wereldoorlogen.



   Bronvermelding:
* Jochen Thies/Kurt von Daak, Südwestdeutschland Stunde Null
* Dr. Elke Kimmel, Französische Zone
* Peter Fischer, 150-Jahre Deutsche Briefmarken
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt
* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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Op 21 maart 1945 hadden de geallieerde troepen het 
Saarland helemaal bezet en daarmee kwam het post-
verkeer volledig tot stilstand. Nog voor de capitulatie 
van Duitsland installeerden de Amerikanen er een re-
geringspresidium. Op 10 juli 1945 werden de Ameri-
kaanse strijdkrachten afgelost door Franse troepen in 
het kader van de Viermachtenovereenkomst.
Tot 31 augustus 1945 was het civiele postverkeer ver-
boden. Dit kwam na 1 september 1945 langzamer-
hand weer op gang.

Tot 16 december vond frankering uitsluitend in con-
tanten plaats. Na 17 december begon de uitgifte van 
postzegels voor de Franse zone. Deze zegels waren 
ook in het Saarland geldig tot de uitgifte van eigen 
zegels op 20 januari 1947.

In oktober 1946 werd het met meer dan 100 gemeen-
ten vergrote Saarland, ten koste van het latere land 
Rheinland-Pfalz, van de Franse bezettingszone los-
gemaakt. Het doel hiervan was de economische aan-
sluiting van het gebied bij Frankrijk. Op 22 december 
1946 werden voor het goederenverkeer de grenzen 
met Duitsland gesloten en strenge personencontroles 
ingevoerd.
Tot 10 december 1956 werden in het Saarland postze-
gels uitgegeven met Franse waarde aanduiding.

De postzegels van de Franse bezettingszone werden 
vanaf mei/juni 1947 onderverdeeld in aparte emis-
sies voor Baden, Rheinland-Pfalz en Württemberg. 
Dat leek enigszins op de OPD-uitgaven in de Sovjet 
bezettingszone. Ook na de geldhervorming van juni 
1948 bleef de separate uitgavepolitiek in de Franse 
regionen in stand. In 1948-1949 werden er binnen en-
kele maanden relatief veel bijzondere zegels en bloks 
uitgegeven. Gedeeltelijk met overeenkomstige mo-
tieven voor de verschillende regionen.

De wederopbouw van Freiburg i. Breisgau of de 
100ste verjaardag van de revolutie van 1848-49 wa-
ren bijzondere thema’s voor Baden.
Na de enorme explosie bij BASF in Ludwigshafen 
werden voor hulp aan de slachtoffers, speciale toe-
slagzegels in Rheinland-Pfalz uitgegeven.
De Duitse skikampioenschappen en het 100-jarig 
bestaan van de op sociaal terrein actieve Gustav-
Wernerstichting, waren bijzondere postzegelthema’s 
voor Württemberg.

Verder werd men het eens over gezamelijke thema’s 
zoals de ondersteuning van het Rode Kruis, de 200ste 
geboortedag van Johann Wolfgang von Goethe, de 
jubilea 100 jaar Duitse postzegel en 75 jaar Wereld-
postvereniging en nog enkele gemeenschappelijke 
thema’s.



          

         DE BLAUWE MAURITIUS    
          
De beroemste postzegel in de wereld is misschien wel de "Blauwe Mauritius", waarvan er nog maar zo'n 
10 exemplaren bekend zijn. Het meest besproken is de eerste emissie 1847 van Mauritius. De beroemde 
"Post Office"zegels, gegraveerd door Joseph Osmond Barnard. Deze emissie bestaat uit twee zegels, 
'One Penny" oranjerood en "Two Penny"donkerblauw. 
Op het eerste gezicht hele normale zegels voor die tijd 
maar het bijzondere zit hem in de woorden "Post Office"
De zegels zijn in de haast aangemaakt en pas na  
ingebruikname werd duidelijk dat "Post Office" beter 
vervangen kon worden door "Post Paid".Nieuwe zegels
werden gegraveerd en aangemaakt nu met de woorden
"Post Paid". De one penny werd opnieuw uitgegeven 
in mei 1853 en de two pence in juni 1848.  

 

       1e Emissie  
Verschil tussen beide emissies.        
 
         
        
        
        
        
        
        
  

 

      
          
Van de one penny zijn 15 exemplaren bekend waarvan 6 op brief en 3 ongebruikt.   
De two pence zijn 11 exemplaren bekend waarvan 3 op brief en/of briefstukje en 4 ongebruikte.  
          
Op 25 augustus 1893 werd voor het eerst een serie ongebuikte "Post Office" zegels geveild in een kavel 
bij Stanley Gibbons. De opbengst was 680 Engelse Ponden. In die tijd de hoogste prijs ooit betaald 
voor twee postzegels.        
Een van de leden van de Engels hofhouding schudde vertwijfeld zijn hoofd. Hij had vernomen dat er op een 
veiling in Londen een blauwe mauritius was verkocht voor 1450 Engelse Ponden.   
Een enorm bedrag voor die tijd.        
"Wie zou toch die ongelofelijke sufferd zijn geweest, die zo'n bedrag neertelt voor een postzegel?" sprak 
de hofdienaar tot Koning George V. " Dat was ik " zei de vorst.     
          
Het verhaal wil dat ene Lady Gomm, de vrouw van de gouverneur van Mauritius op 30 september 1847 een 
galabal had georganiseerd om de Franstalige en Engelstalige gemeenschappen op het eiland met elkaar te 
verzoenen. Lady Gomm vond het een leuke gedachte om haar uitnodigingen een extra tintje te geven met 
een nieuwigheid, een postzegel. En dus werd er met spoed een postzegel ontworpen door de plaatselijke 
horlogemaker en juwelier, de heer Joseph Osmond Barnard, die ook bekend was met de graveertechniek. 
Hij maakte zelfs twee koperplaatjes, eentje voor een postzegel van 1 penny en eentje voor een zegel van 
2 pence. De 1 penny werd gedrukt in een rode kleur, de 2 pence in donkerblauw.   
Men denkt en neemt aan dat Lady Gomm 50 postzegels van elke waarde heeft gekocht.  
      
Het oude postkantoor van Mauritius speelde een belangrijke rol  
bij het ontstaan van de eerste postzegels van Mauritius.  
De ontwerper Barnard zou er langs gelopen zijn toen hij het idee 
kreeg om naast het portret van de Koningin aan de ene kant 
"Mauritius" te zetten en aan de andere kant "Post Office". 
Deze postzegel kwam in 1970 uit. Naast de tekening van het 
toenmalige postkantoor staat de "Blauwe Mauritius" afgebeeld. 
      

 

          
          
    8     
 



          
          
In 1993 werd bij David Feldman in Zwitserland opnieuw twee ongebruikte exemplaren "Post Office" geveild. 
Van elke waarde een,dus een penny rood en een pence blauw, beide zegels werden aangekocht door het 
postmuseum van Mauritius. De inzetprijs per kavel lag tussen de 1.200.00 en 1.600.00 zwitserse franken. 
Waarvoor ze verkocht zijn is niet bekend.       
          
Zoals reeds eerder gemeld zijn er nog maar 4 ongebruikte exemplaren van de 2 pence blauw bekend. 
Een is er in bezit van de Engelse Koninklijke familie ( dat exemplaar dat Koning George V in 1904 had gekocht). 
Een tweede exemplaar is ook in Londen, en wel in de British Liberary (bibliotheek). Het derde exemplaar 
bevind zich in het postmuzeum van Mauritius en het vierde exemplaar is gekocht door de toenmalige  PTT 
en bevindt zich in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Wat de PTT voor deze postzegel heeft 
betaald is nooit bekend geworden, maar het moet in de miljoenen zijn geweest.
       
Hiernaast het zegel dat in het Museum van Communicatie in Den Haag 
aanwezig is. Daar kun je hem in het echt zien en gaan bekijken, hij word 
tentoongesteld in een hele dikke kogelvrije glasplaat in een explosie- 
bestendig doosje.      
       
Het Nederlandse exemplaar van de Blauwe Mauritius, hiernaast afgebeeld 
heeft een paar specifieke kenmerken.    
       
Er zitten duidelijke spetters van de originele drukinkt op de letters A en U  

 

van het woord Mauritius, op de A van het woord Postage en op de tweede E van het woord pence.  
Verder is achter de haarvlecht van Koningin Victoria een witte punt zichtbaar. Al deze kenmerken maken deze 
zegel uniek en extra intressant.        
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Hier een brief ( in de filatelie bekend als de Bordeaux-brief ) die verstuurd is van het eiland Mauritius naar 
Bordeaux in Frankrijk. De datum van verzending is niet helemaal duidelijk men vermoed 1852.  
Er werd zowel een rode als een blauwe postzegel gebruikt, allebij met de woorden "Post Office" aan de  
linkerkant van de zegels.        
      Samenstelling.   
          
Bronnen.      J.J.P van der Vat   
      jjpvdvat@gmail.com   
www.filavaria.nl/mauritius.htm        
www.postzegeljournaal.nl    Helaas zijn de zegels niet in eigen bezit. 
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