Over stempels, brieven en tarieven – afl. 137
Opdrukken in oorlogstijd
Naar aanleiding van mijn vorige stukje (afl. 136- Vals) kwam een van de
leden met een reactie. Hij meende zich te herinneren eens een artikel
gelezen te hebben over opdrukken (hakenkruizen) op Nederlandse zegels
in de oorlogsjaren. En omdat de Duitsers in tal van bezette landen zegels
overdrukten, zou het niet zo gek zijn als dat ook in Nederland was gebeurd.

Zegels van het eigen land, maar
ook zegels van de door hen
veroverde gebieden, zijn door de
Duitsers op veel verschillende
manieren van opdrukken voorzien.
Denk aan de Hindenburg-zegels,
met o.a. opdrukken van
Luxemburg en de Elzas. Denk ook
aan de opdrukken van zegels van Polen.

Voor Nederland zijn de Duitsers niet verder
gegaan dan het overdrukken van de Vliegende
Duif-zegels tot Guilloche-zegels (traliezegels)
maar er lag wel een plan en daar is een aantal
jaren geleden over gepubliceerd in Filatelie Informatief door de heren
Holstege en Vellekoop: Achtergronden van de Nederlandse
postzegelproduktie tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.
Zij laten in dat artikel een aantal proeven zien van Nederlandse zegels met
opdrukken van hakenkruizen en de tekst ‘Deutsche Besetßung’.

De auteurs veronderstellen dat Seyss-Inquart (Rijkscommissaris van
Nederland) inzag dat zo’n uitgave grote emoties in Nederland zou
opwekken. ‘Met name het Duitse “Hoheitszeichen” (Adelaar + hakenkruis)
over het portret van Koningin Wilhelmina zou bij het Nederlandse publiek
waarschijnlijk zeer slecht ontvangen zijn.’
Wel besloot hij tot een andere maatregel. Postzegels met het portret van
Koningin Wilhelmina moesten worden ingetrokken en vervangen door een
meer neutraal ontwerp. Dat werden dus de Traliezegels. De zegels met

een afbeelding van de koningin (Veth, fotomontage en Konijnenburg)
moesten door de postkantoren teruggezonden worden aan de dienst
Controle Postwaarden in Haarlem.
Nederlandse zegels met Duitse opdrukken zijn er nooit gekomen en alles
wat op internet wordt aangeboden is dus vals.
John Dehé

