
 
 

 

 
 

Antwoord betaald 

 

Eens was de briefkaart een ideaal middel voor iemand die snel een bericht 

wilde versturen, voor een tarief dat lager lag dan het brieftarief. 

Tegenwoordig hebben we daar andere communicatiemiddelen voor.| 

Een bijzondere variant was de briefkaart met betaald antwoord. Dat was 

een briefkaart waaraan een tweede kaart bevestigd was, die de 

geadresseerde kon gebruiken om een antwoord te versturen. Het idee was 

dat je die tweede kaart dan wel van de eerste losscheurde als je ging 

antwoorden.  

Dat is bij de kaart hierboven niet gebeurd. De geadresseerde liet de beide 

kaarten aan elkaar zitten en stuurde het geheel retour. Zie de volgende 

bladzijde. De PTT had daar kennelijk geen moeite mee.  

Henri Habraken, brievenbesteller in Middenbeemster, stuurde de briefkaart 

met betaald antwoord  aan zijn ouders, broer en zus in het Brabantse 

Uden, om zijn komst naar het ouderlijk huis aan te kondigen.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 158 



Dat is te lezen op de bovenste helft van de briefkaart hieronder.  De 

dubbele kaart inspireerde niet tot een snel antwoord, want het antwoord  uit 

Uden werd pas op 12 juni verstuurd. Het antwoord (van zijn broer) begint 

dan ook met “Eindelijk zal ik U eens een kaartje zenden”, maar hij belooft 



binnenkort een lange brief te sturen. De kaart gaat verder vooral over het 

drukke (!) leven in Uden en de kwaaltjes in de familie, variërend van 

bloedzweren tot negenogen (“heele groote”). 

 

De briefkaart laat zien dat er in de jaren twintig van de vorige eeuw nogal 

met de tarieven gestoeid werd. In 1916 bedroeg het tarief voor een 

binnenlandse briefkaart 3 cent, maar op 1 november 1919 werd dat 

verhoogd naar 5 cent en werden de oude voorraden van een overdruk 

voorzien. Maar op 1 maart 1921 gingen de tarieven opnieuw omhoog, nu 

naar 7½  cent. Dus moest de heer Habraken bijfrankeren (waarschijnlijk 

beplakte hij ook meteen de antwoord briefkaart). Hij heeft zelfs een ½ cent 

teveel bijgeplakt, misschien om zijn ‘baas’ te steunen.  

Grappig is dat hij een langstempel MIDDENBEEMSTER op de kaart 

plaatste en zeer waarschijnlijk had hij de smaak van het stempelen goed te 

pakken en zette hij er ook een stempeltje Na Posttijd op.  

Dat werd soms gebruikt als een ambtelijk excuus om aan te geven dat een 

poststuk in de brievenbus beland was, nadat de post al verzonden was, 

maar ik verdenk de brievenbesteller ervan dat hij zo’n stempel gewoon wel 

aardig vond staan op de kaart.     JD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellersgroep Middenbeemster, jaren ’20. Niet alle namen zijn bekend, 

misschien staat Henri Habraken er wel bij. 

Briefkaart (1925) uit Middenbeemster naar Nieuwe Niedorp, met betaald antwoord. 

De briefkaart van 5 cent werd over de hele breedte overdrukt met 7 ½ cent.  

 


