Postwissels: formulieren, postwaardestukken en
prentbriefkaarten
Behalve met het vervoer van brieven en pakketten zijn de posterijen zich al vroeg
bezig gaan houden met financiële zaken. In de tijd dat het overschrijven per bank of
giro nog niet bestond, bood de PTT al verschillende manieren om geldbedragen van
de ene persoon aan de andere te bezorgen.
Een bekende manier daarvoor - die overigens nog steeds bestaat - was de
postwissel. Dat werkte als volgt: persoon A (de afzender) vulde op het postkantoor
een postwisselformulier in met een bedrag en de naam van de ontvanger.
Tegelijkertijd betaalde hij dat bedrag aan de posterijen. Het ingevulde formulier
werd door de posterijen naar persoon B (de ontvanger) gestuurd, en die kon
daarmee het geld op zijn eigen postkantoor ophalen, of het op zijn rekening laten
storten.
Die dienstverlening van de PTT moest natuurlijk betaald worden. Daarvoor betaalde
persoon A het zogenaamde recht, meestal in de vorm van postzegels die op het
postwisselformulier geplakt werden. De hoogte van dat recht was onder meer
afhankelijk van de som die overgemaakt moest worden. Voor het formulier werd
vaak ook nog een klein bedrag, bijvoorbeeld een halve cent in rekening gebracht.

Afbeelding 1: een ongebruikt postmisselformulier uit 1872, waarop de "Plaats voor de aanhechting
der frankeerzegels" is aangegeven
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Afbeelding 2: op de achterzijde van het formulier stond een uitgebreide gebruiksaanwijzing
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In de loop der jaren zijn er in Nederland verschillende postwisselformulieren in
gebruik geweest waarop de hoogte van het verschuldigde recht niet ingevuld hoefde
te worden, maar al voorgedrukt was. Bij de prijs van deze formulieren was het recht
al inbegrepen; deze formulieren behoren daardoor tot de postwaardestukken.

Afbeelding 3: een postwisselformulier uit 1957, een postwaardestuk met een tekst die het betaalde
recht aanduidt

Afbeelding 3a: "RECHT 25 CENT betaald voor overmaking
van een bedrag tot en met ƒ25,-"
Het mooiste exemplaar van deze postwisselpostwaardestukken is het formulier dat in 1924 gebruikt
werd door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland. Het verschuldigde recht is op dit
formulier namelijk niet met een tekst weergegeven, maar
met een opgedrukte postzegel van 10 cent in het typeBontkraag. Een medewerker van het waterleidingbedrijf
vulde op dit formulier in hoeveel een bepaalde klant
over het afgelopen kwartaal moest betalen en stuurde het formulier (in een envelop)
naar de betrokken klant. De klant ging met het formulier naar het postkantoor en
betaalde daar het bedrag, waarbij hij het rechterdeel van het formulier als
stortingsbewijs mocht houden. De rest van het formulier werd bij het
waterleidingbedrijf bezorgd, dat de wissel vervolgens kon incasseren.
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Afbeelding 4: postwisselformulier uit 1924, een
postwaardestuk met zegelbeeld "Bontkraag"

Om een of andere reden is de postwissel voor fabrikanten van prentbriefkaarten
vroeger een bron van inspiratie geweest. Deze prentbriefkaarten geven een
verzameling postwisselformulieren extra kleur; kijkt u maar eens naar een paar
voorbeelden:

Afbeelding 5: prentbriefkaart met de afbeelding van een postwissel. De afzender heeft er een bedrag
van "10 Gulden 5½ Ct" op ingevuld. Deze kaart is in 1902 verstuurd van Amsterdam naar
Den Helder.
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Afbeelding 6: prentbriefkaart als "Kus/Groetwissel" (ongebruikt)

Afbeelding 7: prentbriefkaart met de afbeelding van een postwissel ter grootte van "Duizend
groeten", een postbode en een stadsgezicht (de kaart is ongebruikt)
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Afbeelding 8: ongebruikte kaart "Groeten uit...." De vogel draagt een postwissel met 'Duizend
kussen"
Zo bezien biedt de postwissel curieuze verbinding van posthistorie en romantiek...
Jac Spijkerman

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het
bericht van het overlijden van

Albert Straten
Jarenlang bepaalde hij het beeld van de vereniging
met het door hem ontworpen logo. En wie kent
niet zijn tekeningen met het bekende mannetje, die
tot voor kort in bijna elke aflevering van dit blad te
vinden waren. Daarnaast was er de Kersttekening,
waar iedereen naar uitkeek. Zelf ben je er niet meer,
maar door jouw tekeningen zul je altijd in onze
herinnering blijven voordeven.
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