
Toen steden
  eigen postzegels 

maakten
                   Henry Schotkamp

Provisorische uitgiften waren in het
na-oorlogse Duitsland onvermijdelijk.

Filatelistische getuigen daarvan
zijn de lokale uitgiften,

vooral in de Sovjet bezettingszone.
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Na het einde van de oorlog in 1945 duurde het vele 
maanden voordat elk postkantoor weer van algemeen 
geldige postzegels voorzien was. Bij de problemen 
met het drukken van postzegels kwamen ook de po-
litieke omstandigheden. Duitsland was in vier bezet-
tingszones verdeeld.
In de tussentijd moesten de postkantoren in steden 
en dorpen tijdelijke oplossingen bedenken. Meestal 
werd er met zgn. baarfrankeringen gewerkt. Men be-
taalde gewoon het verschuldigde porto aan het loket 
en de brief werd voorzien van een stempel “Gebühr 
bezahlt” of “Taxe Percue”. Sommige postkantoren 
verkochten plakzegels met een dergelijke tekst, die 
dan tegelijkertijd van een waardeaanduiding voor-
zien was.
Inventiever ging het vooral in het oosten van Duits-
land toe, in de Sovjet bezettingszone. Terwijl in het 
district rond Dresden reeds de eerste nieuwe postze-
gels uitgegeven werden, gebruikten de meeste post-
kantoren in Sachsen nog restanten van zegelvoorra-
den van het Duitse Rijk.

O.a. door een gebrek aan papier in het na-oorlogse Duits-
land, was er een tekort aan postzegels. Terwijl enkele ste-
den en dorpen eigen lokale zegels op  krantenpapier lieten 
drukken, gebruikten andere de oude Hitler-frankeerzegels. 
Uiteraard mét opdruk.

Boven: Op deze wijze droeg de filatelie ook bij aan de 
wederopbouw van steden.
Onder: Opdrukken van Löbau, Meissen, Fredersdorf, Dö-
beln, Glauchau, Schwarzenberg en anderen.

Dat waren vooral de gangbare waarden uit de Hitler-
serie. Uiteraard moest het portret van de voormalige 
Führer onherkenbaar gemaakt worden. In Meissen 
overdrukte men de zegels met de tekst:”Deutschlands 
Verderber” en in Mühlberg a.d. Elbe dichtte men 
“Blut und Tränen seine Saat, sein Wirken war nur 
Missetat”.
Diverse stadsbesturen benutten in 1945/46 de moge-
lijkheid om eigen postzegels te drukken en te verko-
pen. Vele hieven hierbij een toeslag en financierden 
daarmee de wederopbouw, mede geholpen door pri-
vépersonen, verzamelaars en postzegelhandelaren. 
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Hele aardige ‘lokale uitgiften’ waren er in Cottbus, 
Falkensee, Finsterwalde, Lübbenau, Meissen, Plauen 
en Storkow. Er verschenen zelfs enkele blokuitgaven. 
Veel van deze ‘overgangszegels’ zijn echte zeldzaam-
heden, vooral op echt gelopen stukken. Uiteraard is er 
ook veel filatelistisch maakwerk verschenen, wat het 
overigens in een verzameling best goed kan doen. Ze-
ker als het echt gelopen werk  voor de kleinere beurs 
niet betaalbaar blijkt te zijn.

Boven: Aangetekende brief van Finsterwalde in de Nie-
derlausitz naar Leipzig van 31 maart 1946. Voorzien van  
de complete serie met toeslag, voor de wederopbouw van 
de stad Finsterwalde. Ongetwijfeld een stukje filatelistisch 
maakwerk.
Onder: Echt gelopen aangetekende brief van Dresden-
Weisser Hirsch naar Schönebeck a.d. Elbe van 4.12.1945. 
Correct gefrankeerd met 42 Rpfg.

Boven: In Cottbus werd er op 1 december 1945 een serie 
van maar liefst 24 zegels uitgegeven, waarvan de toeslag 
bestemd was voor de wederopbouw van de stad. Een serie 
met overigens aantrekkelijke motieven uit stad en land.
Onder: Ook de stad Lübbenau in het Spreewald liet zich 
niet onbetuigd met een kleurige serie van 12 zegels met 
een forse toeslag voor de wederopbouw.

In de Sovjet bezettingszone verliep de start van het 
postverkeer duidelijk minder soepel dan in de andere 
zones. In de SBZ bestond er nog geen centrale postor-
ganisatie die de zaak aanstuurde, zodat elk postdistrict 
zijn eigen zaakjes op geheel eigen manier regelde.
Daardoor ontstonden de vele lokale uitgiften. In fe-
bruari 1946 werd het gebruik van lokale uitgiften in 
de gehele Sovjet zone toegestaan. Het eerste postver-
keer in de SBZ zou reeds in juni 1945 begonnen zijn 
en wel met briefkaarten. Briefverkeer was weer toe-
gestaan vanaf eind juni begin juli 1945 en eind 1945 
ook aangetekende brieven. Vanaf 31 oktober 1946 
waren alle lokale uitgiften niet meer geldig voor fran-
kering. In de loop van 1945 waren er inmiddels ook 
verschillende OPD-uitgiften (Ober Post Directionen) 
verschenen voor Ost-Sachsen (23.6), Berlin-Bran-
denburg(3.8), Mecklenburg-Vorpommern (28.8), 
West-Sachsen (28.9), Thüringen (1.10) en Sachsen-
Anhalt (10.10).

Postzegelverzamelaars stonden direct al onder stress. 
In alle bezettingszones verschenen de eerste na-oor-
logse postzegels. Niemand in het oosten of westen, in 
het noorden of zuiden wist wat officieel, half-ambte-
lijk, lokaal of filatelistisch maakwerk was.
Voor de eerste vredes-kerst in 1945 werden er in 
Thüringen reeds toeslagblokken uitgegeven: fran-
keerwaarde 42 Rpg. maar met een verkoopprijs van 
10 Mark, of een kerstblok met een frankeerwaarde 
van 12 Rpg. en een verkoopprijs van 2 Mark.
De stad Niesky bijvoorbeeld gaf lokale zegels uit en 
daarbij werden zelfs filatelistische specialiteiten niet 
geschuwd, zoals samendrukken met tussenbrug. Zul-
ke uitgiften waren duidelijk bedoeld als handelswaar 
van slimme postzegelhandelaren. 
In deze onoverzichtelijke dagen floreerde deze handel 
als nooit tevoren omdat de Sovjets verzuimd hadden 
het postverkeer vanaf het begin goed te regelen en het 
over te laten aan lokale autoriteiten.
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Aangetekende brief vanuit Cottbus met een deel van de  
serie van 1 december 1945 ten gunste van de wederop-
bouw van Cottbus. Waarschijnlijk filatelistisch maakwerk. 
Het aantekenstrookje laat zien dat dit oorspronkelijk uit 
Kempen (Wartheland) afkomstig is.
Onder: Uitgifte van Straussberg van 30 januari 1946 ook 
tengunste van de wederopbouw. Zegels en blokuitgave.

Boven:
Boven: Aangetekende brief van Spremberg naar Zittau in 
de Oberlausitz voorzien van lokale uitgifte van december 
1945. Bijna juist gefrankeerd met 43 Rpfg., kennelijk echt 
gelopen. Zegels zijn nauwelijks meer dan etiketten met een 
waarde aanduiding.
Onder: Iets dergelijks uit Grossräschen. Finsterwalde 
heeft het iets aantrekkelijker weten te maken.

Boven: Aangetekende brief van Grossräschen naar Leip-
zig. Royale overfrankering en ook hier is weer sprake van 
filatelistisch maakwerk. Met het grote aanbod van provi-
sorische uitgiften konden filatelisten hun hart ophalen.
Onder: Met het overdrukken van briefkaarten was de uit-
gifte van lokale zegels eigenlijk begonnen.



   Bronvermelding:
* Dr.Heinz Jaeger, Sechs deutsche Jahre 1944-1949
* Samson Filatelie encyclopedie
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt
* Alle getoonde stukken 
   zijn uit de eigen verzameling van H.S.

7

*
Bovenstaand kaartje laat zien dat er in de Sovjet bezet-
tingszone relatief veel steden en dorpen eigen postzegels 
uitgegeven hebben, waarbij opvallend veel in Sachsen.

Links: Filatelisti-
sche frankering met 
“rijp en groen”, 
waarbij men gepro-
beerd heeft tot het 
juiste frankeerta-
rief te komen. Fila-
telisten lieten in die 
dagen hun fantasie 
de vrije loop.

Linksonder: Aangetekende brief van Grossräschen naar Dessau met zegels op gekleurd papier 
van 26 oktober 1945. De meeste lokale uitgiften waren met bescheiden middelen vaak gedrukt op 
krantenpapier. Ook gom was schaars, getuige de zgn. spaargom op de afbeelding rechtsonder.

Lokale uitgiften zijn niet te verwarren met stadspost. 
Lokale uitgiften zijn met of zonder toestemming van 
de daartoe bevoegde autoriteit in geval van nood 
door postambtenaren ter plaatse, vaak met zeer pri-
mitieve middelen vervaardigde postzegels met een 
meestal zeer beperkte gebruiksmogelijkheid. Achter 
deze lokale uitgiften hebben behalve verzamelaars en 
handelaren ook gemeentebesturen gestaan, die geld 
roken; in die gevallen zijn de zegels meestal met een 
abnormaal hoge toeslag verkocht. De zgn. ‘wederop-
bouwzegels’.
Lokale uitgiften zijn volgens de regels overbodig, 
omdat de postale voorschriften in gevallen, dat er 
geen postzegels voorhanden zijn, baarfrankering 
voorschrijven. 
Maar in die chaotische dagen in 1945 viel er met voor-
schriften op dit gebied weinig uit te richten. En omdat 
veel dorpen en steden ernstig beschadigd waren is het 
logisch dat gemeentebesturen de kans aangegrepen 
hebben om op een betrekkelijk eenvoudige manier 
geld te genereren voor de noodzakelijk wederopbouw 
van hun verwoestte stad of dorp.
En de filatelist, die vond het allemaal wel prachtig en 
heeft volop meegedaan om vaak met de nodige fanta-
sie fraaie poststukken rond te sturen. 
Opletten blijft echter geboden, want er zijn ook de 
nodige falsificaties in omloop.



EDWARD VIII

                   Voluit Edward Albert Christiaan George Andreas Patrick David.

Koning van het Verenigd Koninkrijk en Keizer van Brits-Indië, 
van 20 januari 1936 tot 11 december 1936. Hij stamde uit het Huis Winsor.
Geboren op 23 juni 1894 te White Lodge, Engeland en gestorven op 
28 mei 1972 in Parijs, Frankrijk.

ZIJN JEUGD.

Edward was de zoon van Koning George V en Koningin Mary. Hij werd
David, door zijn familie genoemd en groeide op tussen verschillende
kindermeisjes, die er Victoriaanse ideeën over tucht op na hielden.
Toen zij vader in 1910 koning werd, kreeg hij de titel Prins van Wales.
Hij voltooide zijn opvoeding aan de Universiteit van Oxford.
Zijn militaire opleiding kreeg hij bij de Koninklijke Marine.

Hij diende in de eerste wereldoorlog in het leger en vervulde tal van koninklijke plichten.
Inde crisisjaren bezocht hij vele malen de mijn en fabrieksstreken, die door de grote
werkeloosheid waren getroffen. Zijn sociale bezorgdheid was erg groot en daardoor
was hij erg geliefd bij de bevolking.
Met zijn buitenlandse reizen naar de kolonieën en zijn interesse
in het Verenigd Koninkrijk schiep hij erg nauwe banden met deze
landen en hun bevolking.

Tot aan zijn koningschap kreeg hij de volgende onderscheidingen en Britse eerbewijzen.

1910 Ridder van de Kouseband
1916 Militaire Kruis
1917 Ridder van Rechtvaardigheid van St.John
1920 Privy Adviseur
1920 Het Grote Kruis van de Ridder van de Koninklijke Victorian Orde
1921 De Grote Bevelhebber van de Ridder van het Indische Imperium
1921 De Grote Bevelhebber van de Ridder van de Ster van Indië
1922 Ridder van de Distel
1927 Ridder van St.Patrick
1936 Het Grote Kruis van de Ridder van het Bath

Koninklijke Kameraad van de Koninklijke Maatschappij Handtekening Edward
       de R stond voor Koning

FAMILIE.        de I stond voor Keizer

Edward was een kleinzoon van de eerdere koning Edward VII van het Verenigd Koninkrijk en Koningin
Alexandra van Denemarken. Via Edward VII was hij een nakomeling van Koningin Victoria en prins-gemaal
Albert. Via zijn grootmoeder, Alexandra, was hij een nakomeling van koning Christiaan IX van Denemarken
en koningin Louise van Hessen-Kassel. Daarmee was hij familie van de koning van Denemarken, de latere
Frederik VIII, de koning van Griekenland, George I en de tsarina van Rusland, Maria Fjodorovna.
Edward VIII was ook een neef van tsaar Nicolaas II van Rusland en een achterneef van tsarina
Alexandra Fjodorovna.Ook was hij verre familie van koningin Wilhelmina der Nederlanden en van Albert
de koning der Belgen. Hij was ook een neef van koning Haakon VII en Olaf V van Noorwegen via zijn
tante, koningin Maud.
Koning edward had vier jongere broers: Albert, de Hertog van York (1895-1952), Henry, de Hertog van
Cloucester ( 1900-1974), George, Hertog van Kent (1902-1942), en Prins John (1905-1919). Hij had ook
een jongere zuster, princes Mary, princess Royal (1897-1965).
Edward was een oom van koningin Elizabeth II en van princes Margaret.
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REGERING EN LATERE LEVEN.

Edwar deed afstand van de troon, omdat hij wilde trouwen met de al twee keer gescheiden Amerikaanse
Wallis Simson. De Anglicaanse Kerk, waarvan Edward als koning het hoofd was, stond hertrouwen na een
scheiding niet toe. Minister-President Stanley Baldwin stelde hem voor de keus zijn relatie met Simpson
te verbreken of afstand te doen van de troon. Hij koos voor het laatste en deed afstand van de troon en
vertrok naar het buitenland. Als koning werd hij opgevolgd door zijn jongere broer, Albert, die koning werd
als George VI. Er waren nog speculaties over de aanwijzing van Albert, omdat hij nog twee jongere broers
had, Henry, Hertog van Cloucester en George,Hertog van Kent, waarvan George zelfs al een zoon had.
Uiteidelijk bleef de keuze bij Albert. Hij koos voor de naam George, omdat koningin Victoria ooit de wens
had geuit dat er nooit een koning Albert ( de naam van haar betreurde echtggenoot, Prins-Gemaal Albert)
zou komen, en ook als eerbetoon aan zijn vader.

Edward kreeg de titel Hertog van Windsor. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug
naar Engeland en maakte deel uit van de staf van het Britse leger. Kort daarop werd hij benoemd tot
gouveneur van de Bahama's. Dat bleef hij tot 1946.

Hij stierf in zijn woning te Neuilly, nabij Parijs, tijdens de regering van zijn nichte koningin Elizabeth II.
Zijn huwelijk met Wallis bleef kinderloos.
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