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Neutraal, in  staat van beleg
De verontrustende oorlogsberichten uit het buitenland leidden ertoe dat Neder-
land op 27 juli 1914 begon met een voorbereiding van de mobilisatie. Als eerste wer-
den de grens- en kustwachtbewakingstroepen in positie gebracht. Het gonsde in 
het land van de oorlogsgeruchten, er kwam een grote uittocht van buitenlanders 
op gang. Op 30 augustus publiceerde De Staatscourant onze eerste neutraliteitsver-
klaring, een dag later werd de algehele mobilisatie bekend gemaakt en werd C.J. 
Snijders tot opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht benoemd. 3

Nederland verklaarde zich neutraal toen de oor-
log in 1914 uitbrak en dat verplichtte het land 
tot het naleven van alle ‘spelregels’ die bij een 
neutrale status horen. 
Neutraliteit houdt onder meer in dat je geen 
voorkeur laat zien voor een van de strijdende 
partijen en dat je geen van die partijen toegang 
geeft tot je grondgebied. De grenzen moeten 
gesloten worden en zo goed mogelijk bewaakt. 

Militairen van vreemde mogendheden die de 
grenzen overschrijden, moeten aangehouden 
worden en geïnterneerd.
Burgers die vluchten voor het oorlogsgeweld 
moeten zo goed mogelijk opgevangen worden.

De neutrale status hield de strijd buiten de grenzen, maar hield ons land niet buiten 
de confl icten. De mobilisatie ontregelde het leven van tienduizenden huisgezinnen; 
het leger zou vier jaar lang paraat blijven. Voor de soldaten betekende dit vooral dat 
zij zich vier lange jaren verveeld hebben, met toenemende zorgen om het thuis-
front. 4 Het leidde tot onvrede, spanningen en zelfs tot revolutionair getinte rel-
len. Daarnaast was er een groeiende schaarste van elementaire levensmiddelen en 
brandstof en kwam de regering met rantsoenmaatregelen.

De oorlog speelde zich aan de andere kant 
van onze grenzen af, maar langs die grenzen 
was het spannend, zeker in de eerste twee 
oorlogsjaren. Er werd op zeer grote schaal 
gesmokkeld en gespioneerd. ‘De grens was 
de geografi sche plaats waar neutraal gebied 
begon en eindigde, en waar het grootste ge-
vaar dreigde voor een aanval op het land.’ 5
De grens was ook de lijn die honderddui-
zenden burgers en militairen overschreden, 
om aan de oorlog te ontkomen. Het was de 
plek waar de Nederlanders het hardst ge-
confronteerd werden met de gevolgen van 
de oorlog. Bij oorlog, oorlogsgevaar of bin-
nenlandse onlusten geeft artikel 187 van de 
grondwet de regering de mogelijkheid de 
 staat van oorlog en/of beleg af te kondigen 
voor het hele land of delen ervan. De ‘Wet 
betreffende de  Staat van oorlog en  Staat 
van beleg’ (23 mei 1899, Staatsblad 128) be-
paalt dat burgerlijke besturen moeten sa-

Afbeelding 1.1 
Generaal C.J. Snijders.

1

Afbeelding 1.2
Prentbriefkaart 1915.
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menwerken met het militair gezag als de  staat van oorlog wordt afgekondigd, en 
bevelen van dat gezag moeten opvolgen. Het militair gezag heeft de verplichting 
over veel maatregelen overleg te voeren met het burgerlijk bestuur. De  staat van 
beleg gaat nog een stapje verder. Het militair gezag krijgt nog meer bevoegdheden 
en is niet verplicht overleg te voeren met anderen. 6

Na de mobilisatie werden de troepen in positie gebracht. Het veldleger bestond uit 
zo’n 95.000 man, verdeeld over vier divisies. Omdat er nog geen concrete dreiging 
was, namen ze de ‘afwachtingsopstelling’ in. De 1e divisie verdedigde de Noordzee-
kust, de 2e divisie lag achter de IJssel om een aanval uit het oosten af te slaan. De 3e 
divisie werd in Noord-Brabant gepositioneerd, de 4e divisie was als reserve achter 
de andere divisies geplaatst.
Om echt slagvaardig te kunnen optreden, zou eigenlijk ook meteen de  staat van 
oorlog voor het hele grondgebied moeten worden afgekondigd, gevolgd door de 
 staat van beleg voor delen van het Rijk. Toch gebeurde dat niet meteen. Er bestond 
bij de hoogste legerleiding enige twijfel of de ‘algemeene vrijheid’ met deze maat-
regel ingeperkt moest worden. 7 Men volstond aanvankelijk met het in  staat van 
oorlog verklaren van enkele verdedigingsstellingen en een deel van het zuidelijk 
grensgebied. Toch werden al snel verdere stappen gezet, steeds in een Koninklijk 
Besluit (KB) vastgelegd. Ze hielden verband met de toestroom van Belgische vluch-
telingen en met de vrees dat er vanuit ons land acties ondernomen werden tegen 
de in België aanwezige Duitsers. Dat moest – met het oog op de neutraliteit – hoe 
dan ook voorkomen worden. Ook wilde men met kracht kunnen optreden tegen de 
smokkelhandel en illegale uitvoer.
 - KB 29/8/1914 (Staatsblad 435):  staat van beleg in enkele grensgemeenten in 

Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. 
 - KB 8/9/1914 (Staatsblad 448):  staat van beleg voor een tweede deel van Zeeuws-

Vlaanderen, het grootste deel van Noord-Brabant, het overige deel van Limburg 
en enkele gemeenten in Gelderland aan de Boven Rijn. 

Afbeelding 1.3 laat zien voor welke gebieden tussen september 1914 en mei 1917 de 
 staat van beleg gold. Vanaf februari 1915 werd dit gebied stelselmatig uitgebreid, 
vooral om de smokkelhandel te beteugelen. Begin 1916 was deze strook dubbel zo 
groot geworden als in 1914. De kaart is niet helemaal volledig. De  staat van beleg 
gold ook voor het Waddengebied, de plaatsen waar interneringskampen gevestigd 
waren en enkele plaatsen in de nabijheid van de  Stelling van  Amsterdam (afb. 1.4). 
Het was in deze gebieden dat postcensuur ingevoerd kon worden.

Afbeelding 1.3 (links)
Gebieden in  staat van beleg 
1914-1917. 

(Bron: De Bosatlas van de 
geschiedenis van Nederland, 
p. 388)

Afbeelding 1.4 (rechts)
Gebieden in  staat van beleg 
februari 1915-februari 1916.

(Bron: Smit, Nederland in de 
Eerste Wereldoorlog (1899-
1919), - dl. 2, p. 95)
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Ontregeld postverkeer 
en buitenlandse censuur

2.1 Algemeen
Door de oorlogssituatie was de postale communicatie met het buitenland gedurende 
alle oorlogsjaren een moeizame aangelegenheid. Postverbindingen waren verbro-
ken, post werd gecensureerd en was aan allerlei beperkende maatregelen onderhevig. 
In dit hoofdstuk wordt een globale schets gegeven van de ontregeling van het post-
verkeer met de ons omringende landen. Ook de postcensuur die door die landen 
werd toegepast, komt daarbij aan de orde. 

Post-, telegraaf- en telefoonverkeer werden door censuurdiensten van alle strijden-
de partijen nauwlettend in de gaten gehouden. Om de controle te vereenvoudigen 
en de brievenstromen in te dammen kwam vooral de Duitse overheid met allerlei 
beperkende maatregelen. Poststukken die niet aan hun bepalingen voldeden, gin-
gen retour afzender. Het aantal talen waarin gecorrespondeerd mocht worden was 
beperkt; handschrift moest goed leesbaar zijn. De Nederlandse autoriteiten kregen 
al in het begin van de oorlog te horen dat brieven naar bezet België open aangebo-
den moesten worden.
De censuurdiensten van alle partijen waren gespitst op teksten over de ligging 
van legeronderdelen en troepenbewegingen. Ondoordachte adresaanduidingen, 
waarbij het legeronderdeel én de locatie daarvan genoemd werden, moesten on-
derschept worden. De militaire autoriteiten wilden door middel van de censuur het 
doorgeven van militair gevoelige informatie verhinderen, maar ook gegevens ver-
zamelen die het eigen oorlogsbedrijf ten goede konden komen.

De censuur kreeg ook de opdracht het moreel van de eigen of vijandelijke troepen 
te peilen. Al te sombere geluiden vanuit de eigen legers moesten tegengehouden 
worden, vijandelijke of pacifi stische propaganda mocht de soldaten niet bereiken.

Daarnaast diende de censuur een economisch doel. Zo trachtten de geallieerden 
met een blokkade-politiek de Duitse economie te verlammen. Het postverkeer met 
Duitsland was geblokkeerd, maar door de censuur ontdekte men al snel dat met 

2

Afbeelding 2.1
2/12/1914, briefkaart uit Oss 
naar Spa, ‘zurück wegen 
Kriegszustandes’

01 Hoofdstuk 1-8.indd   1101 Hoofdstuk 1-8.indd   11 4-11-2014   14:22:544-11-2014   14:22:54



12

name via de post van neutrale landen heel veel zakelijke transacties met Duitsland 
gewoon doorgang konden vinden. De meeste censuurdiensten vertraagden stan-
daard het doorzenden van post met enkele dagen, om de actualiteit van bepaalde 
berichten te belemmeren. 

Nederlandse bedrijven en particulieren hadden al tijdens de Boerenoorlog (1899-
1902) kennis gemaakt met de censuur op correspondentie uit Zuid-Afrika. Censuur-
stroken en -stempels waren daar de onmiskenbare getuigen van. In alle landen die 
bij de Grote Oorlog betrokken raakten, gold postcensuur als een vanzelfsprekend 
wapen in de strijd en Nederlanders werden al snel geconfronteerd met censuur in 
de ons omringende landen. 

2.2 Duitsland
Binnen het Duitse Rijk vond al in het voorjaar van 1914 censuur op binnenlandse 
post plaats. 8 Na het uitbreken van de oorlog werd de controle van het binnen- 
en buitenlandse postverkeer geïntensiveerd. Postcensuur werd uitgevoerd door 
‘Postüberwachungsstellen’ en ‘Postkontrollstellen’, waarbij de militaire autoriteiten 
nauw samenwerkten met postale instanties. 
Met het censureren van poststukken waren aanvankelijk vooral militairen belast, 
later werden steeds meer vrouwen voor dit werk ingezet. Ze dienden te beschikken 
over de nodige talenkennis en een goede algemene ontwikkeling. De leiding was 
altijd in militaire handen. Alle censuurbureaus voor buitenlandse post waren uitge-
rust met apparatuur voor chemisch onderzoek van verdachte brieven.

Riemer stelt dat men zich vooral op uitgaande post concentreerde en dat binnenko-
mende post slechts steekproefsgewijs werd gecontroleerd. 9 Toch zien we dat prak-
tisch alle post die uit Nederland naar of via Duitsland verzonden werd, censuur-
sporen draagt.  Emmerich, zo’n 8 km van de Nederlandse grens, nam bij de controle 
van post voor en uit Nederland een centrale plaats in. Het postkantoor in  Emmerich 
zorgde voor de afwikkeling van dat postverkeer. Door de omvang ervan was ook de 
hieraan verbonden ‘Auslandspostüberwachungsstelle’ een groot kantoor, met een 
indrukwekkende stempellijst. 
In de stad Aken controleerden verschillende ‘Überwachungsstellen’ de binnen-
landse en uitgaande buitenlandse post. Eén bureau controleerde post uit/naar het 
door de Duitsers bezette deel van België en het buitenland. Het begon zijn werk in 
december 1914 en werd per 1 januari 1917 opgeheven.  Emmerich nam daarna die rol 
over. 10

Post uit neutrale landen naar Nederland zou in principe door de Duitse censuur met 
rust gelaten moeten worden. Meer dan eens werd tegen dat principe gezondigd en 
dat leverde steevast een protestbrief op. Zo werd in februari 1915 het Reichspostamt 
om opheldering gevraagd over het openen (in  Emmerich) van enige zakken post uit 
Nederlands-Indië. Daar was zelfs een aangetekende brief met bestemming Hilver-
sum uit ‘vastgehouden’. 
Dit achtte Nederland in strijd met de afspraken gemaakt bij de tweede Vredesconfe-
rentie in Den Haag (1907) waarbij gesproken was over ‘de uitoefening van het buit-
recht in den zeeoorlog’. De Nederlandse regering stelde zich op het standpunt dat: 

(…) de brievenpost die op een onzijdig of vijandig schip wordt gevonden, on-
schendbaar is, zeker ook de inhoud van gesloten brievenmalen, gewisseld tussen 
Ned. Indië en Nederland, twee delen van hetzelfde neutrale rijk. 11

Die post zou vrijgesteld moeten zijn van een onderzoek door de censuur in een 
oorlogvoerend land en ook het in beslag nemen van een aangetekend stuk was 
tegen alle regels. De regering hoopte dat het om een misverstand ging. Als dat niet 
het geval was moest zij op zoek naar andere wegen voor de uitwisseling van de 
correspondentie met de Nederlandse koloniën. Hoewel Duitsland meldde dat het 
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inderdaad om een vergissing ging, zouden er nog veel meer van dit soort inciden-
ten volgen. Eén excuus deed het altijd: door de oorlogssituatie kampte men bij de 
posterijen met grote personeelsproblemen.

2.3  België 
Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen; veel Belgen zochten een veilig 
heenkomen in Nederland. Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 kwam een 
ware exodus van burgervluchtelingen op gang. Ook een deel van het leger vluchtte 
de grens over om aan Duitse krijgs-
gevangenschap te ontkomen en 
werd hier geïnterneerd. Een ander 
deel kon zich terugtrekken achter 
het kanaal  Gent- Terneuzen en ver-
der richting kust. Daar bleef achter 
de IJzer een klein stukje België onbe-
zet. De Belgische regering in balling-
schap streek neer in Le Havre.

In de vijf maanden na de Duitse inval 
in België bestond in Nederland grote 
verwarring over de verzendmogelijk-
heden naar bezet en onbezet België, 
want die veranderden voortdurend. 
Een van de gevolgen van die onze-
kerheid was dat er op grote schaal 
pogingen gedaan werden om brie-
ven langs andere dan offi ciële we-
gen op hun plaats van bestemming 
te krijgen. 12

Nadat Duitsland een groot deel van België had bezet, kan voor het postale verhaal 
een driedeling gemaakt worden. Te onderscheiden zijn:
1 ‘Het onbezet gebied’, het zuidelijke puntje bij de IJzer waar een deel van het 

leger vanuit de loopgraven tegen de Duitsers vocht (afb. 2.3).
2 De ‘etappegebieden’ 
3 Het ‘Generaal-Gouvernement’

Ad 1 - Onbezet België
De postroute naar Nederland vanuit 
dit gebied liep via Frankrijk en Enge-
land, waarbij de mailboten van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland 
(SMZ) de oversteek tussen Enge-
land en  Vlissingen verzorgden (tot 
februari 1917). Uiteraard was ook ver-
zending in de omgekeerde richting 
mogelijk. 
De tocht was niet zonder risico’s, 
door het grote aantal mijnen en 
patrouillerende onderzeeboten. 
Verschillende schepen van de SMZ 
werden beschadigd of tot zinken 
gebracht. Enkele keren werden ze 
aangehouden door de Duitse ma-
rine. Dat overkwam de Koningin Re-
gentes op 10 november 1916. Zo’n 500 

Afbeelding 2.2
Leo Gestel, De vlucht uit 
België, tentoonstellings-
affi che, ca. 1915.

Afbeelding 2.3
De zuidwesthoek van België 
waar het Belgische leger 
standhield.

(Bron: Marc Reynebeau, 
Een geschiedenis van België)
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zakken post werden door de Duitsers in beslag genomen; de meeste post werd pas in 
januari 1917 of zelfs na de oorlog geretourneerd. Hetzelfde gebeurde met de Prins Hen-
drik, die op 19 januari 1917 werd aangehouden. 13 Nadat Duitsland in februari 1917 de 
onbeperkte duikbootoorlog had afgekondigd, werd de reguliere postverbinding op 
Engeland gestaakt en waagde slechts af en toe een mailboot de oversteek tussen 
 Vlissingen en Engeland. 

Ad 2 - De ‘etappegebieden’ 
Vanuit de etappegebieden vond de bevoorrading en verzorging van de Duitse troe-
pen plaats. Met het opschuiven van de frontlinies, veranderden de grenzen van de 
etappegebieden.

In het Marinegebied, dat deels aan Nederland grensde, lagen onder meer Oostende 
en Brugge. Het Etappegebied-West omvatte de provincies Oost- en West-Vlaande-
ren en delen van Henegouwen en Luxemburg. Het werd in het noorden begrensd 
door het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en stond – evenals de andere etappege-
bieden – onder het gezag van de Duitse legerleiding. 

Afbeelding 2.4 
De postroute naar 
Nederland.

Kaartje (bewerkt) ontleend 
aan W. van Riet, 
De Belgische militaire censuur.

Afbeelding 2.5
Etappegebied West.
Kaartje ontleend aan 
E. van Hoonacker, 
Kortrijk 14-18, een stad tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, 
p. 59.
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Veel bewoners van deze gebieden waren met het uitbreken van de oorlog naar Ne-
derland gevlucht, maar contact met achtergebleven familieleden was nauwelijks te 
realiseren. Het postverkeer was voor de bewoners van dit gedeelte van België lange 
tijd onmogelijk en daarna aan strenge voorwaarden onderworpen. In hoofdstuk 8 
worden de postale (on)mogelijkheden verder besproken.

Ad 3 - Het Generaal-Gouvernement
Het bezette gedeelte van België dat geen etappegebied was, wordt aangeduid als 
Generaal-Gouvernement. Met een aantal plaatsen in dit gebied was vanaf 11 febru-
ari 1915 weer beperkt postverkeer mogelijk. Het ging om Brussel, Verviers en Luik 
(met voorsteden en omliggende plaatsen) en Antwerpen. 

De beperking zat niet alleen in het aantal plaatsen waarmee communicatie moge-
lijk was, er waren meer hindernissen. Zo liet de Duitse censuur slechts twee talen 
toe: Duits en Frans. Daar schoten duizenden vluchtelingen en geïnterneerden wei-
nig mee op. Pas drie weken later was ook het ‘Vlaams’ toegestaan. 14 In die periode 
van drie weken kan men retourstempels aantreffen over een niet toegelaten taal 
(afb. 2.6).

Het retourneren van poststukken riep bij veel mensen vragen op. Was hier sprake 
van censuur? Rond 20 februari kwam het Utrechts Dagblad met een bericht dat in 
de dagen daarna door praktisch de gehele Nederlandse pers werd overgenomen. 
De krant meldde dat brieven en briefkaarten die vanuit ons land naar België ver-
zonden werden, door alle postkantoren naar  Utrecht werden gestuurd en op het 
Utrechtse postkantoor verwerkt. Hier werd gekeken of alle stukken aan bepaalde 
voorwaarden voldeden. Daarna ging de hele correspondentie naar Aken. 15 
Na onderzoek door dagblad Het Centrum (februari 1915) konden de lezers gerust-
gesteld worden. Het ‘nazien’ in  Utrecht kon niet als echte censuur gezien worden. 

De Duitsche regeering eischt dat alle naar België gezonden brieven geopend moe-
ten gezonden worden en gesteld zijn in de Duitsche of Fransche taal. Het onder-
zoek te  Utrecht nu bedoelt niet anders dan de controleering of aan deze beide 
eischen wordt voldaan. Men ziet dus slechts na in welke taal de correspondentie 
gevoerd wordt. Ongesloten brieven worden aan het postkantoor te  Utrecht niet 
geopend, dit zou zijn een schending van het briefgeheim, doch dadelijk terugge-
zonden naar het kantoor van afzending.

Afbeelding 2.6 
22/2/1915,  Amsterdam-
Antwerpen. Terug-taal niet 
toegelaten. Dit stempel is 
slechts drie weken moge-
lijk geweest (11 februari-4 
maart 1915).
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Hetzelfde gebeurde met open brieven en briefkaarten die geschreven waren in een 
andere taal dan Frans of Duits. Alle andere stukken gingen door naar Aken, waar de 
censuur bepaalde of de stukken door mochten. 
In  Utrecht waren twee commiezen met de controle belast, bijgestaan ‘door eenige 
mannen van het vaste dienstpersoneel’. Voor brieven uit België naar Nederland 
gold ook dat ze geopend verzonden moesten worden, maar die mochten kennelijk 
wel in de Nederlandse taal gesteld zijn. 

Het bericht over de controle in  Utrecht werd op 25 februari gepubliceerd. Het lijkt 
erop dat we die controle kunnen zien als een voorloper van iets wat op 1 maart offi -
cieel werd. Op die dag centraliseerde het Hoofdbestuur P&T alle post naar België en 
naar het Belgische leger te velde op het ‘Belgisch kantoor’ in het hoofdpostkantoor 
te  Utrecht. 16 Er zijn diverse retour-stempels en een stempel ‘UTRECHT – EXP. VOOR 
BELGIË’ van dit kantoor bekend.

Afbeelding 2.7 
30/6/1915, briefkaart 
verstuurd uit Dordrecht, 
retour afzender omdat de 
geadresseerde in Basècles 
(Henegouwen) onbereik-
baar was. Stempel  Utrecht, 
Exp. voor België.

Afbeelding 2.8
25/3/1915, Postblad ver-
stuurd vanuit Haarlem, 
bestemming Brussel. 
Het ‘Belgisch Kantoor’ 
in  Utrecht plaatste het 
stempel ‘Terug moet open 
verzonden worden’, wat 
lastig is bij een postblad. 
Aankomststempel Haarlem 
30/3.
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Alleen de enclave  Baarle-Nassau werd door  Tilburg behandeld. Het Belgisch kan-
toor zou vier jaar lang de draaischijf zijn voor de post naar België.  Utrecht verstuur-
de de voor België bestemde post tot 1 januari 1917 naar het censuurbureau in Aken; 
daarna liepen de poststromen over  Emmerich.

Om het aantal retourzendingen te beperken ging het Hoofdbestuur P&T preventief 
te werk met het uitvaardigen van Dienstorders (DO) en het plaatsen van publicaties 
in dagbladen. DO 39 (11/2/1915) vermeldt o.m. dat brieven open aangeboden moe-
ten worden; DO 163 (13/4/1916) stelt dat dit ook geldt voor aangetekende en expres-
se-brieven. In DO 163 (13/4/1916) wordt de open verzending nog eens benadrukt.
Een andere beperking in het postverkeer met Duitsland en bezet België was de be-
paling in juli 1915 dat privé-berichten alleen per briefkaart verzonden mochten wor-
den. 17 Zakelijke correspondentie mocht per open brief, mits niet langer dan twee 
bladzijden. Post die niet aan deze voorwaarden voldeed, kwam retour (afb. 2.9).

2.4 Belgische censuur in Engeland
De Belgische Studiekring Wereldoorlog I en II presenteerde in de zomer van 2014 
een uitvoerig onderzoek naar de Belgische militaire censuur in de jaren 1914-1918. 18 
Post vanuit onbezet België (of Belgische legeronderdelen in Frankrijk) bereikte ons 
land over het algemeen via de route Calais-  Folkestone- Vlissingen (afb. 2.4). Het 
was niet ongebruikelijk dat die post op meerdere plaatsen aan censuur onderwor-
pen werd. Een heel enkele keer in Calais (waar een Belgisch censuurbureau geves-
tigd was), bijna altijd in  Folkestone en vaak ook nog in Nederland. 
Aanvankelijk ontfermden de Britten zich over de mails die in  Folkestone aankwa-
men, de post werd in Londen gecensureerd. Eind november 1914 nam de Belgische 
militaire veiligheidsdienst dit werk over. 19 Het stempel C.F. in cirkel (of ovaal) werd 
door deze dienst op gecensureerde poststukken geplaatst. 

Afbeelding 2.9
8/10/1915, brief van 
 Amsterdam naar 
Antwerpen, niet toegelaten 
privé-correspondentie. 
Aankomststempel 
10/10/1915.

Afbeelding 2.10
17/8/(1917), briefkaart 
met stempel België 
Legerposterij 4 via Frankrijk 
en Engeland naar Almelo, 
censuur in  Folkestone (C.F.)
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 Folkestone was een belangrijk ‘pied à terre’ voor de Belgen in Engeland. Er was een 
Belgische koeriersdienst actief tussen  Vlissingen en  Folkestone, die gebruik maakte 
van de schepen van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Die koeriersdienst was 
nauw verbonden met het censuurbureau in  Folkestone en werkte vanuit een of-
fi cieus uitwisselingskantoor in het postkantoor in  Vlissingen aan de Steenenbeer. 
Er zouden langs deze weg dagelijks zo’n 5.000 brieven van Belgische militairen aan 
het front naar Nederland en bezet België verstuurd zijn. 20

Van San veronderstelt dat er tussen april en augustus 1915 in  Vlissingen zelfs een 
bijkantoor van de Belgische militaire censuur in  Folkestone gevestigd was. Mogelijk 
werden door dit kantoor roze of groene censuurstroken gebruikt. Het kantoor zou 
na enkele maanden gesloten zijn, ‘omwille van problemen met de Nederlanders 
(gezien hun neutraliteitspolitiek)’. 21 In de Nederlandse archieven hebben we geen 
aanwijzingen voor het bestaan van zo’n kantoor kunnen vinden.

2.5 Engeland
Tot het eind van juli 1914 waren er twee scheepsverbindingen tussen Nederland en 
Engeland. De ene werd verzorgd door de stoomboten van de Great Eastern Railway. 
Ze voeren tussen Harwich en Hoek van Holland. De andere verbinding was die van 
de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, vanaf  Vlissingen naar  Folkestone of Queen-
borough. Bij het uitbreken van de oorlog werd Queenborough gesloten voor Hol-
landse schepen, maar de andere verbindingen konden gehandhaafd blijven.
Engeland deed qua censuurdrift niet voor Duitsland onder. 22 Al op 20 augustus 1914 
werd bepaald dat post naar en uit Nederland 24 uur opgehouden moest worden. 
Dat was een beproefd wapen om het doorzenden van actueel nieuws te verhinde-
ren. Op 28 augustus ging men over tot censuur van poststukken uit/ naar Neder-
land. Die censuur vond in bijna alle gevallen plaats in Londen, waar een klein leger 
van censoren (onder wie veel vrouwen) gigantische hoeveelheden post inspecteer-
de. Daarnaast was er in Frankrijk een censuurdienst (‘Field Censorship’) actief die 
zich ontfermde over poststukken van en naar de soldaten. 23

Een apart probleem waren de postverbindingen met Nederlands-Indië. Twee Ne-
derlandse maatschappijen hadden contracten afgesloten met de regering voor het 
overbrengen van post met hun vracht- en passagiersschepen: de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland (SMN) en de Rotterdamsche Lloyd. De SMN voer via Southamp-

Afbeelding 2.11 
6/10/1918, brief België 
Legerposterij 4 via 
Frankrijk en Engeland 
naar Den Haag, censuur in 
 Folkestone, strook Censure 
Militaire + C.F. in ovaal.

01 Hoofdstuk 1-8.indd   1801 Hoofdstuk 1-8.indd   18 4-11-2014   14:22:564-11-2014   14:22:56



19

ton, Genua en Padang naar Batavia; de Lloyd had Southampton-Marseille-Batavia 
als route. De meeste post ging per trein naar Genua of Marseille en werd daar aan 
boord gebracht. 24

Door de oorlogssituatie kwam na verloop van tijd een eind aan de ‘overland-route’ 
naar Marseille en Italië, maar ook de route over zee werd steeds gevaarlijker. Ver-
schillende schepen werden op weg naar Indië door mijnen of Duitse onderzeeërs 
tot zinken gebracht. 
De route van de Nederlandse schepen liep over Southampton en de Engelse rege-
ring stelde zich op het standpunt dat zij het recht had die postzendingen in En-
geland van boord te halen om door de censuur te laten onderzoeken. Daarna zou 
de post (‘vermoedelijk’) met andere schepen de reis vervolgen. Ook Nederlandse 
correspondentie die met Engelse mailschepen naar (bijvoorbeeld) Noord- en Zuid-
Amerika verstuurd werd, ging steevast langs de Engelse censuur. Vertraging en er-
gernis waren het gevolg.

Op 11 maart 1915 kondigde de Britse re-
gering aan dat zij beslag zou laten leg-
gen op alle goederen van vijandelijke 
herkomst, die niet voor die datum neu-
traal eigendom waren geworden. Vanaf 
januari 1916 werd een achttal Neder-
landse schepen door de Engelsen aan-
gehouden en doorzocht. Een deel van de 
lading werd als oorlogsbuit van boord 
gehaald en nooit teruggegeven aan de 
eigenaars, maar op openbare veilingen 
in Engeland verkocht. 25 Het ging om 
een wonderlijke collectie van de meest 
uiteenlopende voorwerpen: (kinder-) 
boeken, tijdschriften, vioolsnaren, bloe-
menzaad, oorlogspamfl etten, bijbels, de 
verzamelde werken van Goethe en kor-
sethaakjes. De Nederlandse consul gaf 
aan dat het terug claimen van de spul-
len een moeizame aangelegenheid zou worden. De Nederlandse regering maakte 
zich ook zorgen over de behandeling van de post, want bij de aangehouden sche-
pen zaten enkele mailboten van de lijn  Vlissingen- Folkestone.
Er was veel kritiek op de handelswijze van de Engelsen, die er op hun beurt alles aan 
deden de gang van zaken uit te leggen. 
Er verschenen brochures (zie de bijlage: ‘Waarom de censor mails opent’), er werden 
zelfs journalisten uit Amerika, Scandinavië en Nederland uitgenodigd om in de cen-
suurlokalen de ‘buit’ te bekijken en de Engelse visie aan te horen. 
Het Algemeen Handelsblad en  De Telegraaf waren erbij. 26

De ‘berichtgever’ van het Algemeen Handelsblad noteerde uit de mond van een der 
hoofd-censors:

Bij hetgeen wij u zoo dadelijk zullen toonen, moet gij in het oog houden, dat de 
Engelsche regeering, ingeval zij mails van neutrale landen en mails naar neutrale 
landen aanhoudt en doet onderzoeken, daarmede allerminst de bedoeling heeft 
die neutrale staten te hinderen; dat zij evenmin ooit de neutrale staten zou kun-
nen beschuldigen de verzending van contrabande, welke wij in de mails van neu-
trale schepen vinden, in de hand te werken; ook niet, dat zij de bedoeling heeft 
zich niet te storen aan internationale posttractaten. De opvatting is, dat neutrale 
schepen, die, mails vervoerende, komen in onze havens of territoriale wateren, 
krachtens de internationale conventies zich blootstellen aan het dezerzijds aan-
houden en onderzoeken der mail-zakken.

Afbeelding 2.12 
Veilingcatalogus van de 
buitgemaakte goederen. 

Zie noot 23.
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Al geruime tijd bestond bij de Engelsen het vermoeden dat de Duitsers via postzen-
dingen vanuit en naar neutrale landen veel meer verzonden dan ‘gewone’ brieven 
en drukwerk. De bewijzen van deze veronderstelling logen er niet om. De vertegen-
woordigers van de pers werden langs lange tafels vol buit gemaakt propaganda-
materiaal geleid, gesteld in vele verschillende talen. Een groot deel van dat materi-
aal was vanuit Duitsland via adressen in neutrale landen verstuurd, zonder dat de 
posterijen in die landen daar aandacht aan besteed hadden. 

Toen bracht hij ons naar een vertrek, waar in lange muurkasten de zonderlingste 
verzameling voorwerpen bijeen was, die men zich denken kan. Daar lagen tal van 
bundels vioolsnaren, doozen vol kralenwerk; allerlei kramerijen; gouden horloge- 
en halskettingen, juweelen en andere sieraden; monsters van allerlei prentbrief-
kaarten; van zilveren en gouden potloodhouders, luxe-papier, muziek, schilderij-
lijstjes, ik weet al niet wat.

Al dat materiaal was afkomstig uit Duitsland en per gewone post verstuurd. Het 
ging via adressen in Zweden, Denemarken en Nederland, vaak ingenieus verpakt, 
naar adressen in Noord- en Zuid-Amerika. Op die manier bleef Duitsland in de oor-
log zijn handelsrelaties onderhouden.
Voor de correspondent van het Algemeen Handelsblad waren de bewijzen overtuigend:

Dat men dezerzijds daartegen in gaat is zeker niet meer dan natuurlijk. In hoe-
verre daarmede al dan niet internationale conventies geschonden worden, is een 
vraag welker beantwoording ligt op den weg van hen die zich bezig houden met 
het internationaal recht. Ik vermeldde hier slechts de feiten van mijn bezoek in 
het censorgebouw.

Afbeelding 2.13
Tekst onder een tekening 
van Louis Raemaekers in  De 
Telegraaf van 6 januari 1916:

‘Die stomme Engelschen 
houden de mail aan, wij 
vermoorden hoogstens 
eenige honderden kinderen, 
vrouwen, non-combattan-
ten en neutrale passagiers.’
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De correspondent van  De Telegraaf ging wat verder dan de feiten en stak zijn sym-
pathie voor de Engelse aanpak niet onder stoelen of banken:

Het leek haast wel een Leipziger Messe, wat wij hier vandaag in een der lokalen 
van de postcensuur zagen uitgestald. (…) We wisten van te voren al, dat de Duit-
schers een gretig gebruik maken van de neutrale mail, om allerlei handelsartike-
len hun land in en uit te voeren en deze daardoor aan de blokkade der geallieer-
den te onttrekken. 
We zagen ballen rubber, die met de neutrale brievenpost verzonden en door de 
Engelsche autoriteiten opgediept waren uit de brievenzakken, door een Holland-
sche boot van Amerika naar ons land vervoerd. Rubber is, zooals men weet, con-
trabande. Welnu, is dan het vervoer van dit artikel op die wijze geen rechtvaardi-
ging voor het onderzoeken van de neutrale mail?

Het ging om grote partijen rubber. ‘Dat goedje zou, via  Rotterdam en Keulen, naar 
zeker iemand te Hamburg zijn gezonden, als de Engelschen het hadden toegelaten.’ 
Ook koper, in talloze kleine pakjes verzonden, werd uit de neutrale mails gehaald. 

Nadrukkelijk werd ons gezegd, dat die schepen uit eigen beweging in Engelsch 
territoriaal water komen, en dat nog geen enkel schip voor het onderzoek der zich 
aan boord bevindende mailzakken was opgebracht. Natuurlijk werd formeel ge-
protesteerd tegen dat onderzoek. Maar nu vrage men zich maar eens in gemoede 
af, of eenig ander land het zou dulden dat zijn vijand onder de bescherming van 
het neutrale postverkeer contrabande werd toegevoerd?

Het belemmeren van vijandelijke handel noemden de Duitsers zelf het hoofddoel 
van de zeeoorlog. Dat de geallieerden kozen voor dezelfde aanpak was dus goed te 
verdedigen, zeker als daarbij gekeken werd naar de resultaten van de Engelse acties.

Welnu, wij hebben hier vandaag gezien, wat Duitschers in ons land al niet in brie-
ven stoppen. Zij zien daarvoor niet tegen de hooge kosten van het briefport op. Er 
werden ons ‘brieven’ vertoond, die ter waarde van f 7.85V met Hollandsche post-
zegels gefrankeerd waren, en in ieder van die ‘brieven’ zaten tien ronde doosjes vol 
vioolsnaren, Dat goedje werd op die wijze wel duur, maar het scheen er af te kun-
nen. Allerhande Duitsche snuisterijen en sieraden werden op die wijze als ‘brie-
ven’ verzonden.’ (…) We zagen aardige doosjes, die, oppervlakkig bekeken, slechts 
sigaretten schenen te bevatten. En och, met zoo iets zou dit land het zoo nauw 
niet nemen. Het gunt den vijand nog wel de troost van rooken en laat daarom 
heel wat tabak naar Duitschland doorgaan. Maar toen die ‘sigaretten-doosjes’ 
werden geopend, bleken ze, in watten verpakt, een heel stelletje Duitsche propa-
gandamiddelen te bevatten: zooals een doekspeld met de Duitsche vlag er op, een 
broche en een knoop op dezelfde wijze versierd.

Ook propagandaliteratuur was in de onderschepte mails overvloedig aanwezig. Dat 
de Engelsen de postzakken onderschepten en controleerden was voor de corres-
pondent van  De Telegraaf dus zeer acceptabel. Alles wat in beslag genomen werd, 
werd bovendien niet meteen verbeurd verklaard:

Het Prijzengerecht zal daarover beslissen. Doch is er wel een jurist, die zo’n ver-
momden handel in brieven, met een beroep op de Haagsche Conventie kan ver-
dedigen?’ 27

Het begrip van  De Telegraaf staat in contrast met de reacties van regeringsverte-
genwoordigers van de getroffen neutrale landen. Zij protesteerden herhaaldelijk 
tegen het weghalen van postzakken van hun schepen, dat zij in strijd achtten met 
internationale verdragen. 
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2.6 Frankrijk
Op 24 december 1914 beklaagde het Offi ce de Commerce Franco-Hollandais zich 
bij de regering over de kwaliteit van de postverbinding tussen Frankrijk en Neder-
land. Die liet ‘ongemotiveerd veel te wenschen over’. In 2V dag kon men naar Parijs 
reizen, een brief deed er vijf dagen over. Brieven naar Nederland waren tien dagen 
onderweg, wat zeer belemmerend werkte bij zakelijke transacties. Op brieven naar 
Amerika had men sneller antwoord dan op een brief naar  Amsterdam. 

De verklaring was volgens het Hoofdbestuur P&T niet ingewikkeld. Bij het uitbreken 
van de oorlog werd de uitwisseling van rechtstreekse brievenmalen tussen Frank-
rijk en Nederland gestaakt. Brieven werden nu ‘stuksgewijze aan den Engelschen 
dienst’ ter doorzending uitgeleverd en ongetwijfeld ontstond daar de vertraging. 
Bovendien beschikte de Franse postdienst over te weinig personeel en materieel. 
Aan de Franse postadministratie was intussen het verzoek gedaan de rechtstreekse 
verzending van depêches te hervatten, maar daar was nog geen antwoord op bin-
nengekomen. 28

Op 1 februari 1915 was er inderdaad een rechtstreekse verbinding gerealiseerd. De 
Franse postkantoren Le Havre en Calais maakten dagelijks brievenmalen voor het 
Belgische kantoor in  Baarle-Hertog, die via Engeland en Nederland naar hun be-
stemming werden gezonden.  Baarle-Hertog verzond iedere dag een depêche langs 
de omgekeerde weg naar Frankrijk. 29

Bij het uitbreken van de oorlog was er nog niets geregeld op het gebied van post-
censuur, maar geleidelijk werd vanaf januari 1915 een organisatie opgezet die zich 
bezighield met ‘Contrôle Postal’. 30 Vanaf maart 1915 begon die organisatie redelijk 
te werken. Daarbij moet een tweedeling gemaakt worden. Ten eerste was er de 
controle op de correspondentie in de ‘zone des armées’, het gebied waar de legers 
lagen. Deze controle was vooral gericht op de enorme hoeveelheden (portvrije) cor-
respondentie van en naar de soldaten, maar ook de burgerpost in deze gebieden 
werd zo goed mogelijk gecontroleerd. Censuur in de ‘zone des armées’ kan o.a. her-
kend worden aan stempels met de tekst ‘Controlé par l’autorité militaire’.

Een tweede organisatie (‘Commissions de l’intérieur’) ontfermde zich over de bui-
tenlandse correspondentie. De censuur/controlebureaus bevonden zich vooral 
langs de grenzen en in de nabijheid van belangrijke havens. Een ervan was geves-
tigd in  Dieppe. Hier controleerde men (vanaf 6 april 1915) de post uit/naar neutrale 
landen (Nederland, Scandinavië), Rusland, Roemenië en het Verre Oosten.  Dieppe 
was een relatief groot bureau, waar gemiddeld zo’n 175 ‘lecteurs’ (=censoren) de 
post controleerden, bijgestaan door 7 offi cieren. Het ging om enorme hoeveelhe-
den post. Zo werd in mei 1917 gerapporteerd dat in  Dieppe dagelijks 220 zakken 
post binnenkwamen, met zo’n 70.000 poststukken. Op dat moment waren er 137 
‘lecteurs’ actief, 8 offi cieren en 80 hulpkrachten. Aan veel controlebureaus, ook dat 
van  Dieppe, was een laboratoriumafdeling verbonden die zich toelegde op het op-
sporen van berichten die met onleesbare inkt geschreven waren.

De censuur zocht naar berichten die in verband gebracht konden worden met 
spionage, maar het toezicht diende ook een economisch doel: het opsporen van 
correspondentie via neutrale landen met Duitsland. Een totale blokkade moest de 
Duitse handel en industrie verlammen en daar hoorde ook het blokkeren van de 
postverbindingen bij. 

Transit-correspondentie van neutrale landen is – zeker als die in gesloten depêches 
vervoerd wordt – in oorlogstijd onschendbaar volgens de reglementen van de We-
reldpostunie. Toen de Fransen bij een ‘voorzichtige’ inspectie ontdekt hadden dat 
talloze bedrijven en handelshuizen uit neutrale landen (waaronder Nederland) 
dienst deden als intermediair voor Duitse bedrijven, besloten ze in te grijpen. Op 
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2 mei 1915 gaf de minister van Oorlog toestemming alle transit-correspondentie 
te controleren. 31 Brieven die ervan verdacht werden de Duitse belangen te dienen, 
werden in beslag genomen; twijfelachtige correspondentie werd teruggestuurd.

Veel poststukken vanuit, naar of via Frankrijk verstuurd, werden daadwerkelijk ge-
opend en dragen daarvan de kenmerken. Aanvankelijk ging het om stempels en 
stroken met een wat geïmproviseerd karakter. Over de stroken werd een drierege-
lige stempelafdruk geplaatst ‘Ouvert par l’Autorité Militaire’.
Geleidelijk komt (vanaf juni 1915?) op de meeste grote bureaus een stempel in ge-
bruik dat we ook van  Dieppe kennen, (‘République assise’), gecombineerd met een 
rechthoekig stempel in dezelfde kleur ‘Ouvert par l’Autorité Militaire’.

Deze stempelcombinatie wordt vanaf 30 
november 1915 vervangen door genummer-
de ovale stempels, maar op veel bureaus 
blijven de oude stempels nog een tijd in 
gebruik. 32 Aan  Dieppe waren de nummers 
1-50 toegewezen. Op post naar/ uit Neder-
land komen we vooral nummers tussen 17 
en 26 tegen. Stempels met 0* zijn (als ex-
tra controle) geplaatst door de chef van de 
‘Commission de Contrôle’. Doorgaans wordt 
op de brief ook een stempelafdruk geplaatst 
met het nummer van de censor.

Afbeelding 2.14 
Controlestempel  Dieppe, 
oktober 1915.

Afbeelding 2.15 
20/7/1916, brief uit 
 Nijmegen naar St. Germain 
en Lay (27/7) bekeken door 
de censuur in  Nijmegen 
(strook C met paraaf + 
stempel E1 type 3) en 
 Dieppe (Ouvert 16 + censor 
37).
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