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Van de voorzitter. 

De Limburgse Filatelistendag is weer voorbij maar ik weet 

nog niet hoe deze dag verlopen is. Wel weet ik dat op de dag 

dat ik dit schrijf, 12 oktober 2016, onze kleindochter een dag 

oud is en haar oudere zus erg blij is met haar. Dit betekent 

dat de afgelopen periode toch wel erg druk is geweest met 

meerdere zaken die allemaal erg belangrijk zijn. Ook op deze 

dag lees ik in de Volkskrant wat de posttarieven vanaf 1 

januari 2017 gaan worden bij de toegestane verhoging. Het 

wordt € 0,78 voor tarief 1 en € 1,56 voor tarief 2. Verzending 

van briefpost wordt een dure liefhebberij. Maar eigenlijk valt 

het nog steeds mee. Mijn verwachting, enige tijd geleden al 

tijdens de bijeenkomst geuit, van 80 cent valt nog 2 cent mee. 

Bij 39 brieven heb ik er een gratis te versturen. Een koopje 

toch? Maar weet u dat de tarieven in 7 jaar met 34 cent zijn 

gestegen, bijna 50% van het huidige tarief. Het pensioen van 

de meeste van ons is beduidend minder omhoog gegaan in de 

vergelijkbare 7 jaar. Sterker nog, bij sommigen is er al een 

nominale achteruitgang vast te stellen en de inflatie? Komt 

zeker niet meer voor bij gepensioneerden. Toch kunnen en 

mogen we nog steeds niet klagen. Kijk maar eens om u heen, 

veel onrust en onvrede, laat staan echte vrede voor grote 

bevolkingsgroepen. Voor de filatelie begint het gezellig 

samen genieten weer door de langer wordende avonden en 

ondanks het nog mooie herfstweer op dit moment wie ik wel 

uit naar meer tijd voor mijn postzegels. Alles heeft de 

afgelopen maanden stil gelegen en ik zal eerst stof moeten 

verwijderen van mijn werktafel. De zegels en albums liggen er 

nog zoals ik ze sinds het begin van 2016 heb neergelegd. 

Hopelijk krijg ik wat meer gelegenheid om verder te gaan 

waar ik gebleven ben, het verder uitwerken van mijn 

paardencollectie. Mijn bedoeling is om dit geheel binnenkort, 

vermoedelijk in januari 2016, eens mee te nemen naar de 

clubbijeenkomst. Dan kan en mag iedereen eens kijken hoe 



ik tegen mijn eigen verzameling aankijk. Nu nog een beetje 

chaos en dan………………., geen idee. Misschien is de chaos 

nog groter geworden, het overzicht volledig kwijt en kan ik 

beter opnieuw opstarten. Ook dat is een onderdeel van 

verzamelen, fouten maken, leren en opnieuw beginnen. We 

spreken elkaar weer op de eerstvolgende bijeenkomst en ook 

kunnen we langzaam gaan uitkijken naar de feestdagen. 

Tot ziens, 

Bernard Witter. 

 

Van de redacteur. 

Politie ! We hebben er waarschijnlijk allemaal mee te maken 

gehad. Hopelijk in positieve zin maar misschien ook wel in 

negatieve zin (bij. kapot achterlichtje) 

Bij de Thematische Filatelie bestaat ook een afdeling Politie-

Filatelie. 

Het leek mij aardig om daar eens wat rond te neuzen.  

In dit nummer dan ook aandacht voor de historie van de 

politie, de beschermheiligen van de politie en een stuk over 

de woestijnpolitie (Meharisten). 

Afwisselender kan het bijna niet. 

Veel plezier bij het lezen. 

Maarten Smeets 
 

De historie van de Nederlandse Politie 

 

 Willem Hogendoorn van Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars 

De Nederlandse politie is in 2013 

gereorganiseerd tot nationale politie, wat de 

nodige problemen gaf c.q.geeft. Ik zal samen 

met U terugblikken op de historie van de 

Nederlandse politie. Hoe is zij ontstaan en 

hoe was zij in de loop der tijden 

georganiseerd? 

http://www.postzegelblog.nl/2011/08/08/de-historie-van-de-nederlandse-politie/
http://www.postzegelblog.nl/author/willem/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/


Het ontstaan 

Tot de komst van Napoleon naar Nederland was de 

politiezorg in de steden en de dorpen minimaal. De steden 

kenden in die tijd de (militaire) schutterij en een schout, die 

werd geassisteerd door enkele rakkers, maar daar bleef het 

ook bij. De schutterij, o.a. afgebeeld op het beroemde 

schilderij van Rembrandt “de Nachtwacht” assisteerde de 

schout als er relletjes 

waren. 

Was de politiezorg in 

de stad al beperkt, in 

de dorpen en op het 

platteland was het nog 

slechter gesteld. Daar 

stond de schout er 

meestal alleen voor. 

De Franse tijd 

Met de komst van de Fransen in 1795 en daarmee de 

gendarmerie leek de politiezorg een meer professionele weg 

in te slaan. Dit was slechts schijn, want de gendarmerie had 

als belangrijkste taak te zorgen dat Napoleon aan de macht 

bleef. Logisch eigenlijk, want “gendarmerie” betekent 

letterlijk vertaald: “mannen met wapens”. Nadat de Fransen 

waren vertrokken “herrees” ook de politie, zij het naar 

financiële willekeur van de gemeenten. 

Op het platteland deed de veldwachter zijn intrede, terwijl hij 

ook vaak nog de functies bekleedde 

van klokkenluider, koster, en soms 

schoolmeester of schoenmaker. Een 

situatie, die zou voortduren tot 1 

januari 1852. Toen namelijk werd in 

de Gemeentewet de eerste aanzet 

gegeven voor een enigszins uniform 

georganiseerde politiezorg. In de 

wet werd namelijk bepaald dat er 



voortaan geld beschikbaar werd gesteld voor de politie, en 

wel in overeenstemming met het aantal inwoners. De 

gemeentepolitie was geboren. Daarnaast werd in 1854 het 

Korps Rijksveldwacht opgericht, een burgerpolitiekorps, 

belast met het politietoezicht op het platteland. Twee 

korpsen met een verschillend karakter en organisatie, maar 

wat werk betreft nauwelijks enig verschil. Men maakte 

plannen voor een reorganisatie tot 1 politiekorps. Deze 

plannen kwamen niet tot uitvoer, omdat de tweede 

wereldoorlog (1940) uitbrak. 

De 2e Wereldoorlog  

Tijdens de 2e Wereldoorlog viel de Nederlandse politie 

onder commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: 

Generaal Hanss Rauter. . Hij kreeg als commissaris generaal 

het bevel over de Waffen-SS en de Duitse Politie, alsmede 

het toezicht over de Nederlandse rijks- en gemeentepolitie. 

Rauter verenigde de Rijksveldwacht met de Marechaussee en 

plaatste deze 

onder Justitie en 

stelde daar een 

Directeur 

generaal van 

Politie aan. Eind 

1942 werd de 

gehele politie 

rechtstreeks 

onder de 

directeur 

generaal van 

politie geplaatst. De gemeentelijke politiekorpsen in de 

grootste gemeenten werden per 1 maart 1943 “Staatspolitie”, 

een politie-instantie met een militair karakter. De 

burgemeester werd hier het hoofd van en kreeg de titel 

“Politiegezagdrager”. Op de envelop van Leiden betrof dit 

toen burgemeester R.N. de Ruyter van Stevenick. Hij 

gebruikte zijn titel nauwelijks. 



Gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie 

Direct na de oorlog kwam er het 

ingrijpende besluit van 8 

november 1945, het zogeheten 

politiebesluit 1945. Dit besluit 

bepaalde dat de 

gemeentepoli¬tie alleen 

aanwezig was in door de kroon 

aan te wijzen gemeenten. In de 

overige gemeenten wordt de 

politiedienst verricht door het 

Korps Rijkspolitie. Ruim 120 gemeenten werden aangewezen 

voor een eigen Gemeentepolitie-korps. Het Korps 

Rijkspolitie viel onder het Ministerie van Justitie. Dat het 

model van het Korps Rijkspolitie afkomstig was van het oude 

Marechaussee model was te zien aan de kleuren van het 

uniform, de militaire rangen bij het korps en de springende 

granaat in het embleem. 

Het embleem van de Gemeentepolitie bestond uit een 

wetboek en toonde bovendien een zwaard en de fraaie 

Latijnse tekst: Vigilat ut Quiescant. (Hij waakt, opdat zij rust 

hebben). 

In 1994 werd het 

Korps Rijkspolitie 

opgeheven, evenals 

de inmiddels tot 148 

aangegroeide 

Gemeentelijke 

politiekorpsen. De regionale politie deed zijn intrede in 

Nederland. 

De regionale politie 

De reorganisatie gebeurde overigens pas toen na jarenlange 

discussie duidelijk werd dat provinciale-politie niet haalbaar 

was. De politie organisatie in Nederland bestaat sinds 1994 



uit 25 regiokorpsen. Bij de “nieuwe” regiopolitie werd ook 

een nieuw politielogo gepresenteerd. 

Het nieuwe logo 

symboliseert de 

eenheid van de 

Nederlandse 

Politie. Het 

beeldmerk is opgebouwd uit een springende granaat en een 

wetboek. De kleuren zijn goud en blauw. Het beeldmerk 

wordt toegepast op uniformen, gebouwen, auto’s en 

briefpapier. Het logo is verweven met de “o” van het woord 

politie. 

Naast de 25 regiokorpsen is er de KLPD: Korps landelijke 

politiediensten voor het toezicht op autosnelwegen, water- en 

luchtverkeer en het beveiligen van koninklijke en 

diplomatieke personen. 

Daarnaast biedt zij 

ondersteuning aan 

de regionale 

korpsen op het 

gebied van politie specifieke hulpmiddelen, 

informatietechnologie en logistieke diensten. Ook is er een 

Nationaal Rechercheteam opgericht. 

Koninklijke Marechaussee 

Het oudste 

politiekorps van 

Nederland is de 

Korps 

Marechaussee, 

officieel 

opgericht op 11 oktober 1814. In navolging op de 

gendarmerie was de marechaussee op militaire leest 

geschoeid. De Koninklijke Marechaussee (de militaire 

politie) bestaat ook nog steeds. Haar taken zijn nu het waken 

voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis en 



het uitvoeren van de politietaak ten behoeve van 

Nederlandse- en andere strijdkrachten en op de luchthavens. 

2012: Nationale Politie 

En nu op naar de Nationale 

politie, waar hopelijk een mooie 

postzegel over gaat komen. De 

huidige politiepostzegels van 

Nederland zijn minimaal. Een 

kinderzegel over 

verkeersveiligheid met een kind 

met een politiepet op 

en regionale zegels met 

politievoertuigen. 

 

 

kind-politie-relatie   

 Kinderen hebben iets 

met het beroep van de 

politie. Als een kind 

gevraagd wordt wat hij 

later wil worden, dan 

http://www.postzegelblog.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/nederlandse-politie-11.jpg


scoort “de politie” erg hoog. Hoe komt dat zat ik me af te 

vragen. Waardoor hebben kinderen op jonge leeftijd iets met 

het beroep van de politie? 

Gebleken is dat een kind ontzag heeft voor de politie (dan 

nog wel). Bij meisjes komt dat onder andere doordat de 

politie een mooi uniform draagt. 

 

Beschermheiligen van de politie 

 

Willem Hogendoorn van Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars 

Bladerend in mijn catalogus Politie-filatelie, las ik dat de 

aartsengel Michaël de beschermengel is van 

de wapendragers, waaronder de politie. Er 

stonden ook een aantal postzegels van deze 

schutspatroon bij genoemd. Nieuwsgierig 

geworden ben ik hiernaar op zoek gegaan. 

 

Beschermheilige 

Een beschermheilige, ook wel patroonheilige, schutspatroon 

of kortweg patroon, is in de rooms-katholieke Kerk een 

heilige of een engel die wordt beschouwd en vereerd als 

beschermer van een stad, land, kerk, gilde, beroepsgroep of 

individu. De beschermheilige kan in geval van ziekte of 

andere noden worden aangeroepen. De aartsengel Michaël is 

de patroon van onder andere de wapendragers, zoals de 

soldaten en de politiemensen. De naam Michaël betekent: 

‘wie is als God’. 

Postzegels 

Zonder het te weten had ik al een afbeelding van Michaël in 

mijn verzameling zitten. Op de Interpolzegels van Italië uit 

1954 staat de politie-beschermheilige namelijk afgebeeld. 

http://www.postzegelblog.nl/2016/02/06/75292/
http://www.postzegelblog.nl/author/willem/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/


Op deze postzegels 

staat een impressie van 

aartsengel Michaël, 

geschilderd door de 

Italiaanse 

kunstschilder en 

graveur Guido Reni. 

Michaël overwint hier 

de draak. Ook op de 

FDC is dit goed te 

zien. 

Andere 

postzegels van 

aartsengel 

Michaël die ik 

tegenkwam 

waren de 

kerstzegels 

1994 van 

Cyprus. De 

afbeeldingen 

komen van een schilderij uit 1500. 

 

.  

Tenslotte nog een drietal postzegels waar de aartsengel 

Michaël ook op staat afgebeeld: 



De eerste postzegel uit een serie van Portugese sculpturen uit 

1993. 

Op de tweede zegel staat de aartsengel Michaël op een 

schilderij uit het museum van Mexikaanse kunst, geschilderd 

door Luis Juarez. De derde zegel komt uit een serie van 

Burundi uit 1971. 

Brazilië 

De Braziliaanse politie had aan één beschermengel niet 

genoeg. De Braziliaanse volksheld Joaqim José da Silva 

Xavier werd ook benoemd tot schutspatroon van de politie en 

de militairen. We 

zien hem hier op 

een postzegel uit 

1992, uitgegeven 

naar aanleiding 

van het feit dat 

hij 200 jaar 

geleden was 

overleden. 

Joaquim José da 

Silva Xavier, ook 

bekend als Tiradentes (= tandentrekker), was een van de 

leiders van een revolutionaire beweging. Deze beweging had 

als doel een volledige onafhankelijkheid van de Portugese 

kolonie en een zelfstandige Braziliaanse Republiek. Dat is 

uiteindelijk ook gelukt. 



Woestijnpolitie 

 

Willem Hogendoorn van Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars 

Bladerend door mijn (Duitse) catalogus 

politie-filatelie, stuitte ik op een zegel van de 

Franse Post in de Levant, waarbij stond dat 

het hier ging om de “Wüstenpolizei”. Nu is 

mijn Duits redelijk, maar dit woord kende ik 

(nog) niet. Het betekent: woestijnpolitie. 

Deze hadden toen nog geen Segway , maar reden op kamelen 

of dromedarissen. 

Meharisten 

Op de postzegels staan een aantal Meharisten afgebeeld. 

De Meharisten waren van oorsprong Franse legionairs op 

kamelen en dromedarissen, in dienst van het Franse 

koloniale rijk in Afrika. De naam betekent vrij vertaald 

“kamelencavalerie”. 

De Fransen richtten de Meharisten op in 1902, als onderdeel 

van de het Armée d’Afrique in de Sahara. Vanwege hun 

banden met de lokale nomaden, waren de Meharisten een 

effectieve manier om de woestijn te bewaken. Na de 

oprichting van een Frans mandaat in Syrië in 1920, werden 

ook daar drie Meharisteneenheden opgericht. En daar gaan 

deze postzegels dus over. 

In oorlogstijd dienden de Meharisten in de strijd tegen de 

vijand. Aan het eind van de oorlog hernamen de Meharisten 

hun taak als woestijnpolitie. Ze bewaken de grenzen en 

controleren de toeristen. Waag het niet om een stopteken van 

de woestijnpolitie te negeren (midden in de woestijn), want 

http://www.postzegelblog.nl/2016/03/05/woestijnpolitie/
http://www.postzegelblog.nl/author/willem/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/


dat kom je op een fikse boete te staan. Woestijnpolitie is een 

leuke aanvulling in mijn politie-verzameling. 

De zegels 

zijn er ook 

met opdruk 

“Résistance

” . 

Résistance 

(Frans voor 

verzet) is de 

algemene 

aanduiding 

van de 

Franse 

verzetsbeweging tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede    

Wereldoorlog. Een echt gelopen brief (zoals deze) staat nog 

op mijn verlanglijstje. 

 

En van de woestijnpolitie is er ook nog een luchtpostzegel. 

Bij nadere bestudering van de postzegel bleek dat op de 

achtergrond de ruïnes van Palmyra staan. 

Palmyra, bijgenaamd Stad van Duizend Zuilen, is een 

Syrische archeologische locatie. Tot in 2011 de Syrische 



burgeroorlog uitbrak was het de meest bezochte 

bezienswaardigheid van Syrië. In mei 2015 viel Palmyra in 

handen van IS. Gevreesd wordt inmiddels dat deze 

historische stad geheel verwoest gaat worden. Hier ziet U nog 

een Syrische postzegel van Palmyra. 

Politie op kameel of dromedaris 

Bladeren in mijn album kwam ik 

nog aan aantal politie-postzegels 

tegen, waarop een politieman op 

zijn kameel of dromedaris aan het 

surveilleren is. 

Ik begin met Bechuanaland. 

Vanaf 1966 heette dit Botswana, 

en ook daar zijn postzegels van. Op de middelste zegel staat: 

Bechunanaland Police Camel Post. Zou de politie daar ook 

als postbode gefungeerd hebben? 

Als laatste een postzegel van Politie-dag 1986 in Oman. 

Afgebeeld staat een lid van het Camel Corps. 

 

 



Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in narmaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en restveiling. 

 

  7  nov.             VV        

21  nov              RV 

27  nov              Ruilbeurs+veiling  Filatelica  Weert, Philips van 

                          Horne Scholengemeenschap. 

                          zie : www.filatelicaweert.nl  

  5 dec               VV 

10 dec               Int. postzegelbeurs Venlo 

                         zie : www.philavenlo.nl  

11 dec               Grosstauschtag, Briefmarkenfreunde Aachen,  

                          Mensa Fachhochschule. 

                          Zie :  www.briefmarkenfreunde-aachen.de  

12/13  mrt         Filafair Den Bosch 

  2  jan.             RV + uitwisseling decemberzegels 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 

http://www.filatelicaweert.nl/
http://www.philavenlo.nl/
http://www.briefmarkenfreunde-aachen.de/

