
WAT GA JE VERZENDEN MET KERSTMIS ? 

                                                                                                                 door Jan Lannoye 

 

Wat ga je verzenden met Kerstmis ? En bij uitbreiding de eindejaarsfeesten en het nieuwe jaar ! 

In tegenstelling tot de periode rond Pasen was en is het versturen van wensen voor de 

eindejaarsfeesten nog steeds wijd verspreid en ik zou zeggen, gelukkig maar, er gaan bij de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen al genoeg tradities verloren. 

 

 
Royal Mail Centre te Exeter - 17-12-2015 ( internationale zending Engeland - België ) 

In Engeland werd je zelfs verwittigd door de posterijen: "Het is Kersttijd ! Laatste dag voor afgifte van 

eerste klas zendingen is 21 december, voor tweede klas 19 december". 

 

      

 ↑  Voorstelling geboorte Christi op het altaar retabel van Krainburg ( Michel nr.2114 Oostenrijk ).                             ↑ 

          Voorstelling Kerstmis op tapijt van Ferdinand Nigg, grafisch ontwerper en kunstenaar ( Y&T nr.677 Liechtenstein ). 

 

Maar waar komt de traditie van Kerstmis vandaan ?  

Wat is de oorsprong en de betekenis van al die 

symbolen ? 

De afbeeldingen van het kerststalletje, de kerstboom, 

de engelen, de Drie Koningen, de kerstman, sterren, 

klokken, hulst, maretak, kerstroos, enz. ? 

Je vindt ze in ontelbare variaties op postzegels maar 

ook op de standaard- en gepersonaliseerde 

tijdelijke pubs van de brieffrankeermachines. 



Kerstmis - Kerstfeest, de geboorte Christi, vervangt in onze cultuur het heidense feest van de 

winterzonnewende, het geboortefeest van de Onoverwonnen Zon, Natalis Invicti, het joelfeest met zijn 

oud Germaanse invloeden. Vermoedelijk gebeurde dit rond 330 nà Christus in opdracht van Rome en 

het verspreide zich snel over het westen. Vanuit de christelijke religie werd sterk de nadruk gelegd op 

de historische geboorte in de stal van Bethlehem, kerstkribbe en dieren inbegrepen. 

 

 
Aanbidding door de koningen, naar het altaar retabel van Ortenberger ( Y&T nr.730 Deutsche Bundespost Berlin ). 

 

De figuur van de kerstman zou afkomstig zijn van Nederlandse emigranten in Amerika op basis van 

hun Sinterklaas samen met de invloed van Duitse en Britse gebruiken rond de kerstperiode, zoals het 

geven van geschenken. Vanaf het begin van de negentiende eeuw evolueerde deze traditie tot de 

Amerikaanse Santa Claus die dan terug naar Europa kwam en vandaag wereldwijd geïntroduceerd is.  

 

De kerstman op standaard pub van Francotyp-Postalia. Hier zie je de drie mogelijkheden van wensen 

tijdens de eindejaarsperiode: "Vrolijk Kerstfeest - Gelukkig Nieuwjaar - Prettige Feestdagen" 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

BCHF 81292: 

Francotyp-Postalia type OPTIMAIL 

Rode afdruk - Euro 

 

 

BCFF 80507: 

Francotyp-Postalia type T 1000-S 

Rode afdruk - Euro 



Kerstman & Happy Christmas op standaard pub van Pitney Bowes aangepast met firmanaam. 

 

 
Pitney Bowes 6900 series - PBG 16364 

Bi color: blauwe afdruk voor pub en rode afdruk frankeerstempel. 

 

De kerstster voert ons terug naar het kerstverhaal in het evangelie van Matteüs. Deze ster toonde 

aan de drie wijzen de weg naar Bethlehem, de plaats waar Jezus, Koning der Joden, geboren was. 

Het ontsteken van kaarsen verwijst naar Johannes die Jezus het "Licht van de Wereld" noemde. Maar 

het licht en het vuur was reeds lang een oude midwintertraditie om in die donkere dagen het 

vooruitzicht op het lengen van de dagen te vieren. 

                

 

 

 

                                      

 

                                           

MG 6214: 

Havas type "M" 

Rode afdruk 

Vrolijk Kerstmis 

Gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

103972: 

Hasler type "F 88" 

Rode afdruk 

Warme kerstwensen 

LIC PB 230514: 

Pitney Bowes type 

ELECTRONIC 

Rode afdruk 

Gelukkig Kerstverlof 

 

BBHM 68M7M: 

Frama type Matrix 

F4/F6 

Blauwe afdruk - Euro 

Vrolijk Kerstfeest 



De kerstklokken luiden in de christelijke wereld om de geboorte van Jezus aan te kondigen, maar 

ook hier is er een oudere symboliek aanwezig. De klokken die geluid werden om de demonen of de 

duivel  te verjagen "Daemones Fugito", maar ook vuur en storm, kwamen in handen van de engelen. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Francotyp-Postalia en ook andere fabrikanten hebben hun eigen ontwerp van standaard figuurtjes die 

op vraag van de klant gepersonaliseerd kunnen worden en tegen betaling van een eenmalige 

vergoeding per item mechanisch op of digitaal in het geheugen van de frankeermachine geplaatst 

worden. De klant kan die naar behoefte activeren en afdrukken als publiciteit. 

FT 545765: 

Francotyp-Postalia  

type T 1000-S 

Rode afdruk - Euro 

Vrolijk Kerstfeest en 

Gelukkig Nieuwjaar 

 

F 75 9703: 

Francotyp-Postalia  

type T 1000 

Rode afdruk 

Fijne kerst en Gelukkig 

Nieuwjaar 

 

F 737498: 

Francotyp-Postalia  

type T 1000 

Blauwe afdruk - Euro 

Fijne kerst en Gelukkig 

Nieuwjaar 

 

FR 52500: 

Francotyp-Postalia  

type T 1000 

Rode afdruk 

Prettige Kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar 

 

BCDB 24957: 

Francotyp-Postalia  

type T 1000-T 

Rode afdruk - Euro 

Prettige Kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar 

 



Het plaatsen van een kerstboom is toch wel één van de populairste gebruiken in de kersttijd. Dit heeft 

echter niets te maken met het christelijke kerstfeest maar gaat ook terug op oud Germaanse 

gebruiken en zou pas door Duitse invloeden in het begin van de 20ste eeuw heringevoerd zijn. 

 

 

 

Nog een toemaatje uit Engeland en Frankrijk met niet standaard wensen. 

 

 
Pitney Bowes type DM 225/300 - PB 374507 - Rode afdruk - Vrolijk Kerstfeest 

 

 
Satas ( Neopost ) - SM 505749 - Blauwe afdruk - Vrolijk Kerstmis 

Gebruik van alle posities: vrije tekstmode - publiciteit - servicestempel vertikaal LETTRE. 

 
Bronvermelding: alle afbeeldingen uit eigen verzameling - catalogen Y&T en Michel 

Winkler Prins & Winkler Prins Vlaanderen - Wikipedia - International Postage Meter Stamp Catalog Wikibooks 

 

000722275: 

Frama type MailMax 

Digital Postal Mark 

 

Blauwe afdruk 

 

 

2104855: 

Frama type Matrix F4/F6 

Digital Postal Mark 

Blauwe afdruk 

 

H 501431: 

Neopost type IJ 25 / IJ 65 

Servicestempel vertikaal: 

PÄCKCHEN 

Blauwe afdruk - Euro 

Fijne kerstdagen 

 


