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Inleiding
De Eerste Wereldoorlog mag zich in Nederland in een groeiende belangstelling verheugen. Nederland was
neutraal en de oorlog meestal ver weg, maar het besef groeit dat we hier met een zeer belangrijke periode
in onze vaderlandse geschiedenis te maken hebben.
Ook posthistorisch zijn de jaren van ‘de Grote Oorlog’ zeker interessant. Grote hoeveelheden vluchtelingen
en geïnterneerde militairen zorgden voor een nieuwe dimensie in het berichtenverkeer. We kregen te maken
met een groeiend aantal gevallen van portvrijdom voor militairen en burgerlijke instellingen, commissies en
verenigingen. De postverbindingen met het buitenland waren problematisch, veel post kwam retour. Post
kon op last het militair gezag aan censuur worden onderworpen.
In 1915 verscheen - bij uitgeverij Meulenhoff - De Oorlog, geschreven door H.P. Geerke en G.A. Brands. Het
is een prima leesbaar boekwerk, met mooie foto’s en kopieën van ofﬁciële documenten. Toch hebben de
auteurs, zo kort na het uitbreken van de oorlog, zelf wat twijfels: ‘Van dezen wereldoorlog een gedocumenteerde geschiedenis te schrijven, gegrond op feiten, voor welker waarheid absoluut kan worden ingestaan,
is vooralsnog nog niet mogelijk.’ Over de postcensuur schrijven ze:
Dat de post van en naar het buitenland, door het gebrekkig verkeer, zeer veel te wenschen overliet, is verklaarbaar. Gedurende de maand Augustus werd sporadisch een brief of drukwerk uit het buitenland ontvangen. Niet alléén het verkeer is hieraan schuld. In het buitenland werd streng de censuur toegepast,
vooral in Duitschland en Engeland zag men scherp toe op alle correspondentie die over de grenzen ging. (…)
Het briefgeheim was ﬁctief, dat laat zich denken. In ons land zelf bleef alles bij het oude, slechts was de post
wat minder geregeld, doch spoedig herstelde zich dit weder, al bleven ook enkele bezorgingen eenigszins
beperkt. 1
Censuur werd door de Nederlandse overheid beschouwd als een zaak van landsbelang en was daarmee in
eerste instantie een militaire aangelegenheid. De militaire autoriteiten wensten de censuur zo onopvallend
mogelijk te laten verlopen. Dat is kennelijk deels gelukt, maar er waren toch ook heel wat Nederlanders die
moesten constateren dat hun telefoongesprekken afgeluisterd werden, hun post en telegrammen gelezen.
Over de Nederlandse postcensuur tijdens de Eerste Wereldoorlog is relatief weinig bekend. Er is een moeilijk
hanteerbare lijst van Van Doorn met een overzicht van stempels en stroken en een artikel in De Postzak van
Voskuil en Ten Geuzendam. 2
Voor ons onderzoek hebben wij ervoor gekozen te beginnen bij de basis: de archiefstukken die in het Nationaal
Archief in Den Haag bewaard worden en de poststukken die in verschillende verzamelingen bijeengebracht zijn.
De hoofdstukindeling op de vorige pagina’s geeft een beeld van de zaken die aan de orde komen. Het negende hoofdstuk kan gezien worden als een catalogus die de lijst van Van Doorn overbodig moet maken,
maar daar wel naar verwijst.
Het zal duidelijk zijn dat een overzicht van censuurstempels, hoe uitgebreid ook, nooit volledig kan zijn. We
beseffen dat er nieuwe vondsten zullen komen en dat de gebruiksdata bijgesteld zullen worden. We nodigen iedereen uit zijn bevindingen met ons te delen.
John Dehé
Fons Simons
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