
Berlijn
   Postzegelland tegen wil en dank

                   Henry Schotkamp

Op 12 mei 1949 eindigde 
de blokkade van de drie westelijke 

geallieerde zones van Berlijn.
Eindelijk was de stad weer over de weg

bereikbaar en hoefde niet meer
via de luchtbrug bevoorraad te worden.

De politieke en economische deling
van de stad was echter een feit.

In die dagen werd het postzegelland
 West-Berlijn geboren en daarmee

een apart verzamelgebied.
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De Rijkshoofdstad Berlijn was aan het einde van de 
oorlog uitsluitend door het Rode Leger veroverd. 
Maar reeds in het Protocol van de Europese Raad-
gevende Commissie van 12 september 1944 was de 
geallieerde Driemogendheden status (later de Vier-
mogendhedenstatus) van de stad en de verdeling in 
vier sectoren vastgelegd.
Regelingen voor het verkeer der westelijke troepen 
of de burgerbevolking tussen de westelijke zones en 
West-Berlijn door de Sovjet-zone, waren niet getrof-
fen. Alleen betreffende het luchtverkeer werd er eind 
november 1945 afgesproken dat er drie luchtcorri-
dors vanuit Hamburg, Hannover en Frankfurt a. Main 
naar Berlijn zouden komen en verder een geallieerde 
controlezone boven de stad.

Nadat de geallieerde controleraad door het opstappen 
van de Russen op 20 maart 1948 niet meer functio-
neerde, kwam het tot obstructie van westelijke geal-
lieerde troepentransporten op de toevoerwegen naar 
Berlijn. Reeds toen maakten Amerikanen en Britten 
gebruik van een kleine luchtbrug. 
Toen de westelijke geallieerden de DM-valuta van 
de westelijke zones ook in de westzone van Berlijn 
gingen invoeren, kondigde de Sovjet Unie een totale 
blokkade af van de spoor- en autowegen, enige dagen 
later gevolgd door een blokkade van waterwegen van 
en naar West-Berlijn. Daarmee waren de westelijke 
sectoren van de stad ook afgesneden van de stroom-
leveringen uit de oostelijke sector en tevens van de 
aanvoer van verse- en andere levensmiddelen uit de 
Russische sector. Met de motivering dat Berlijn ten-
slotte op het territorium van de Russische bezettings-
zone lag, provoceerde de Sovjet Unie op agressieve 
wijze de rechten van de westelijke geallieerden zoals 
bepaald in de Viermogendheden status.
De Russen wilden door uithongeren de West-Berlijn-
se bevolking murw maken en zodoende de westelijke 
geallieerden dwingen hun positie in Berlijn op te ge-
ven.

Berlijners bejubelen een binnenkomend vliegtuig op het vlieg-
veld Tempelhof. De machines werden liefdevol “Rosinenbom-
ber” genoemd.

Betreffende het luchtverkeer was er in november 1945 afge-
sproken dat de westelijke geallieerden gebruik mochten maken 
van 3 luchtcorridors vanuit Hamburg, Hannover en Frankfurt 
a. Main. De bevoorrading van deze 3 vliegvelden vond plaats 
vanaf de vliegvelden van Fühlsbüttel, Finkenwerder, Fassberg, 
Wunstorf, Bückeburg, Wiesbaden en Rhein-Main.
De 3 landingsvliegvelden in de westelijke sector van Berlijn wa-
ren Tegel, Gatow en Tempelhof.
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Op deze min of meer oorlogsverklaring reageerden 
de Amerikanen en Britten met het instellen van een 
luchtbrug. De initiatiefnemer was de Amerikaanse 
gouverneur Lucius D. Clay. In een ongeëvenaarde 
organisatorische, technische en menselijke inspan-
ning werden er gedurende de elf maanden durende 
blokkade in 277.728 vluchten bijna 2,5 miljoen ton 
levensmiddelen, kolen, bouwmaterialen en andere 
goederen naar Berlijn gevlogen. Elke 2 tot 3 minuten 
landde er een machine op één van de drie West-Ber-
lijnse vliegvelden. Vooral Tempelhof kreeg hierdoor 
een haast mytische status.

Herdenking 10 jaar en 
40 jaar luchtbrug in 
resp. 1959 en 1989.
Mi.nr. 188 en 842.

Ter nagedachtenis aan de verongelukte piloten van de 
luchtbrug werd op het vliegveld Tempelhof een ge-
denkteken opgericht.
Het grote voorbeeld van de overzettelijkheid van de 
West-Berlijnse bevolking was wel hun regerende 
burgemeester Ernst Reuter (SPD), die weliswaar op 
grond van een Russisch veto zijn ambt tot december 
1948 niet mocht uitoefenen.
Met de Berlijnse blokkade, die het eerste hoogtepunt 
was in de Koude Oorlog, probeerde de Sovjet Unie 
te verhinderen dat West-Duitsland en West-Berlijn 
deel zouden gaan uitmaken van de westerse alliantie. 
Maar de Russen bereikten met hun blokkade precies 
het tegenovergestelde. De samenwerking tussen de 
VS, Groot Brittannië en Duitse politici in de weste-
lijke zones werd er alleen maar door versterkt. Nadat 
de Sovjets inzagen dat zij op deze wijze hun doel niet 
zouden bereiken, beëindigden zij na geheime onder-
handelingen met de VS en de Viermogendhedenraad 
op 12 mei 1949 de Berlijnse blokkade.

De regerende burgemeester van West-
Berlijn Ernst Reuter, was het toonbeeld 
van onverzettelijkheid tijdens de Berlijnse 
blokkade die 11 maanden zou duren.
Herdenkingszegel uit 1954 Mi.nr.115.

In september 1948 werd 
voor Berlijn de II. Contro-
leraadsuitgave voorzien van 
een zwarte diagonale opdruk 
BERLIN. De oorspronkelijke 
zegels werden er speciaal 
voor herdrukt. Mi.nr. 13, 14.
De voormalige Rijkshoofdstad nam in de 50er jaren 
vooral gezamenlijke Duitse- en aktuele thema’s als 
aanleiding voor emissies, die niet alleen het lot van 
de gedeelde stad maar ook de gedeelde natie in beeld 
brachten. En dus waren Berlijnse postzegels uit die 
jaren van de Koude Oorlog vaak politiek beladen.

De ‘postoorlog’ met de DDR flakkerde steeds weer 
op. Zendingen met ‘politiek beladen onderwerpen’ 
kwamen terug of bereikten de ontvangers in de DDR 
slechts met onherkenbaar gemaakte postzegels.
Zo verging het bv. de klokkenzegels uit 1951/52 die 
de Berlijnse vrijheidsklok vertoonden. Ook de her-
denkingszegels tgv. de 17de juni 1953, de dag van de 
volksopstand in de DDR, werden door de Oostduitse 
post afgewezen.

Boven: De drie hoog-
ste waarden uit de Ber-
lijnse gebouwen serie 
uit 1949.
Links: De vrijheidsklok 
op zegels uit 1951/’53 
met klepel naar links, 
rechts en in het mid-
den.

De emissie uit 1959, de 10de verjaardag van de lucht-
brug, werd door de DDR-post van propagandastem-
pels voorzien en retour afzender gezonden.
Doch de Bundespost van haar kant liet zich ook niet 
onbetuigd toen de DDR op 13 augustus 1971 tgv. de 
10de verjaardag van de bouw van de Muur een zegel 
uitgaf met als inschrift:”10 Jahre antifaschistischer 
Schutzwall” en deze ook prompt als ‘onbestelbaar’ 
retourneerde. Maar deze Oost-West-pesterijen wer-
den duidelijk minder naarmate politiek gevoelige 
motieven vermeden werden.

Beroemde Berlijners op postzegels: Heinrich Zille, Ernst Reuter 
en Alexander von Humboldt. Mi.nr. 164, 165 en 171.
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Mi.nr. 110 en 111 ter 
herinnering aan de 
volksopstand van 17 
juni 1953 in Oost-
Berlijn en andere 
plaatsen in de DDR.

In de ochtend van 17 juni 1953 kwamen arbeiders in Oost-Ber-
lijn in opstand, verwijderden slagbomen en verbodsborden aan 
de sectorgrens, haalden de rode vlag van de Brandenburger 
Poort neer en hesen de zwart-rood-goudvlag van de DDR. De 
opstand breidde zich snel uit over de gehele Sovjet-zone. De 
Russische commandant kondigde de uitzonderingstoestand af 
en liet tanks aanrukken. ‘s Avonds was de opstand gebroken.

Op 13 augustus 1961 begonnen arbeiders onder toezicht van 
militairen met de bouw van de beruchte Muur die de deling van 
Berlijn definitief maakte.

West-Berlijn had geen gebrek aan motieven voor haar 
postzegels. Wie de catalogus inziet vindt niet alleen 
afbeeldingen van beroemde personen en gebouwen 
van de gedeelde stad. Maar ook die van opmerke-
lijke landschappen aan de Spree of de kunstschat-
ten uit Berlijnse musea. De Bundespost Berlin pakte 
ook groots uit bij het 750-jarig bestaan van de stad in 
1987. Er lagen zelfs plannen klaar voor zegeluitgiften 
tot het jaar 2000. Maar de geschiedenis bepaalde dat 
zelfstandige uitgiften van Berlijn in 1990 eindigden.

Nostalgische Berlijnse taferelen uit de 19de eeuw. Mi.nr. 334, 
336 en 337. Een prachtige serie uit 1969. En de onvermijdelijke 
paralelle uitgiften met de Bondsrepubliek.

De West-Berlijnse postzegels verschenen in oplagen 
tussen 6,5 en 10 miljoen stuks en werden gedrukt in 
de Bundesdrukkerij in de Oranienstrasse in Berlin-
Kreuzberg, filatelistisch in het zonnetje gezet met een 
speciale postzegel (Mi.nr 598).
De zegels werden via het postkantoor 12 in Berlin-
Charlottenburg verdeeld over de andere kantoren in 
de stad en aan de filatelistische diensten in Frankfurt 
a. Main en Weiden. Zij zorgden voor de verspreiding 
onder de 200.000 abonnees die daarmee zo’n 50 mil-
joen DM in het laatje brachten.

“Ich bin ein Berliner...” Met deze uitroep drukte president 
J.F.Kennedy op 26 juni 1963 in West-Berlijn zijn solidariteit uit 
met de bewoners van de verdeelde stad. De Amerikaanse pre-
sident oogstte stormachtige bijval tijdens zijn bezoek, dat een 
ware triomftocht werd. Het was de eerste keer dat Kennedy de 
Muur zag. Hij toonde zich vol begrip voor het streven een einde 
te maken aan deze als kunstmatig gevoelde scheidslijn.

Kaiser Wilhelm Ge-
dächtniskirche voor 
en na de oorlog.

Zegels uit postzegelboekjes die in de loop van de jaren paralel 
met die van de Bondsrepubliek verschenen zijn.



   Bronvermelding:
* Fritz Eschen, Junges altes Berlin
* Geramond, Chronik des deutschen Verkehrs 1949
* John Man, De Berlijnse blokkade
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt
* Rainer Hildebrandt, Es geschah an der Mauer
* Alle getoonde zegels zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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Op 27 september 1990 kwam er met deze laatste fraaie serie 
weldadigheidszegels een einde aan de zelfstandige postzegel-
uitgifte van West-Berlijn. Een postzegelland tegen wil en dank.
Mi.nr. 876 - 878.

Op 27 september 1990 kwam er een einde aan de zelf-
standige uitgifte van postzegels door de postdirectie 
van West-Berlijn. Met drie weldadigheidszegels met 
historische postmotieven en een portretzegel werd er 
afscheid genomen van een postzegelland ‘tegen wil 
en dank’. 880 eigen postzegels hebben West-Berlijn 
tot de filatelistisch bekendste hoofdstad gemaakt. Ze 
hebben ervoor gezorgd dat de geschiedenis en de 
lotgevallen van de stad in milliardenvoud over de 
wereld zijn gegaan. Terugkijkend op de vaak prach-
tige zegels welke in die afgelopen 48 jaar uitgegeven 
zijn, stemt het de vele verzamelaars van dit gebied 
enigszins weemoedig afscheid te moeten nemen van 
de vaak geheel eigen Berlijnse motieven. Maar niet 
getreurd, de Duitse Bundespost ging verder met het 
uitgeven van ‘Berlijnse’ postzegels, maar zonder de 
toevoeging ‘Berlin’. En op 6 april 1995 verscheen 
voor het eerst weer de landsnaam ‘Deutschland’ op 
postzegels. 
Berlijn is inmiddels een afgesloten verzamelgebied 
en dat maakt het overzichtelijk om een dergelijk ge-
bied te verzamelen. De waardestijging is in de afge-
lopen jaren aanzienlijk. Maar belangrijker is de aan-
trekkelijkheid en de grafische kwaliteit van de zegels. 
Afscheid van Berlijn, 880 postzegels van een stad uit 
een turbulente periode niet alleen in de Duitse, maar 
ook in de Europese geschiedenis.      *

Niet alleen aantrekkelijke motieven maar ook grafisch kwalita-
tief hoogstaande zegels waren het gezicht van West-Berlijn.

Deze paketzegels zijn gedrukt in Berlijn op postzegelpapier en 
voorzien van een watermerk. De bovenste 6 zegels zijn in de 
kleur rood en de onderste 6 in groen. Het geheel heeft het uiter-
lijk van een boekje.

Toen de spanning in de 60er jaren wederom opliep, 
mede door de bouw van de Muur, werden er in het 
diepste geheim maatregelen genomen voor het geval 
van een nieuwe blokkade. Onderdeel hiervan waren 
o.a. de vervaardiging van postpaketzegels en levens-
middelenkaarten die in dat geval aan de burgers uit-
gereikt konden worden. Deze paketzegels zouden als 
toelatingszegels gebruikt dienen te worden voor de 
verzending van postpaketten van en naar Berlijn.
Volgens een bericht van de Berlijnse Senaat bleek dat 
er ruim 4 miljoen ton aan goederen op meer dan 700 
plaatsen in de stad opgeslagen lagen. Na de hereni-
ging op 3 oktober 1990 werd het grootste deel hier-
van aan de Sovjet Unie geschonken, als een vorm van 
humanitaire hulp.

Zegelontwerp in blokvorm ter herinnering aan 40 jaar verdrij-
ving uit de oostgebieden. Herinnering aan de geboortestreek  
met zegelafbeeldingen van steden die inmiddels in Polen en 
Rusland liggen, Danzig, Stettin, Breslau en Königsberg.
Het ontwerp werd echter door de postdirectie van Berlijn afge-
wezen omdat dergelijke afbeeldingen te gevoelig zouden liggen 
in het politieke klimaat van 1985.
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