Poste Restante
Het woord Poste Restante komt uit het Frans en betekent "Achtergebleven post". Als
je post wilt versturen naar iemand, die, al dan niet tijdelijk, geen vaste woonadres
heeft, (bijv vakantiegangers) kun je afspreken de post naar een van tevoren
afgesproken plaats te sturen.
Alle zendingen, voorzien van een naam, de woorden Poste Restante en een
plaatsnaam worden gedurende een zekere tijd bewaard, en kunnen gedurende deze
bewaartijd (welke van land tot land verschillend is) worden afgehaald aan het loket van
het postkantoor van die plaats. Natuurlijk zal de geadresseerde zich wel moeten
legitimeren om het stuk in ontvangst te mogen nemen. Mocht het stuk niet binnen de
bewaartijd worden afgehaald, dan gaat het terug naar de afzender. Als de afzender
ontbreekt wordt het stuk gezonden aan het bureel "onbestelbare stukken" in Den
Haag (dit geld natuurlijk alleen voor de in Nederland ontvangen stukken, in het
buitenland kent men echter ook soortgelijke kantoren (Dead-letter Offices).
In Nederland is deze dienstverlening gratis. Verschillende landen brengen echter voor
het bewaren van de post een bedrag in rekening
Onder verzamelaars is Poste Restante vooral bekend vanwege de vele "eerste
vluchten" welke meegegeven werden, ter verkrijging van een speciaal stempel, en niet
met de bedoeling om afgehaald te worden op het ontvangend kantoor. Gaat men
echter op zoek naar "niet maakwerk" dan is het aantal beschikbare stukken slechts
gering, en is elke brief of kaart een aanwinst.
De vroegste kaart
welke ik kan laten
zien is een briefkaart
welke 28 juli 1879 van
IJsselmonde naar Parijs is verstuurd, met
daarop het stempel
Paris-Poste Restante.
Op de kaart (afb. 1) is
verder geen portcijfer
of aantekening te
vinden waaruit zou
blijken dat er voor de
dienst Poste Restante
betaald zou zijn. Ook
op de volgende kaart,
Afb. 1 Brief naar Parijs op 28 juli 1779
enkele weken later
verzonden, naar dezelfde persoon, vertoont geen verdere aanduidingen, dus
vermoedelijk werd er toen geen extra bedrag in rekening gebracht.
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Afb.2 Brief naar Parijs op 7 augustus 1779
De volgende brief (afb 3) werd verzonden van Frankrijk naar Rotterdam
(aankomststempel Rotterdam 21-VIII-1930 op achterzijde) De geadresseerde was
inmiddels vertrokken, en de brief werd nog dezelfde dag doorgestuurd naar
Duinbergen (België) (Aankomststempel achterzijde Duinbergen 21-VIII-1930).
De volgende dag werd de brief afgehaald. Ter voldoening van het speciale
bewaartarief werd een portzegel van 30 centimes geplakt (stempel Duinbergen 22VIII-1930).
De laatste kaart werd verzonden van Oostenrijk naar Libanon (afb 4). De kaart is
voorzien van een portzegel van 10 Piaster, ter voldoening van het Poste Restante
tarief en gestempeld met een tweetalig stempel (Arabisch -tekst onbekend 3-2-75
Pos.Res. BEYROUTH.B.V. (De betekenis van die laatste 2 letters is mij onbekend).
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Afb.3

Brief vanuit Frankrijk via Rotterdam
voldoening van het poste restante recht.

naar

België met

portzegel

ter

Afb.4 Kaart naar Beyrouth met portzegel ter voldoening van het poste restante
recht en speciaal stempel.
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